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1൭ട3-ചെ കിസ്മുമസ്തറ് ക്രൈസ്ത 
വലോകാ ആയ് “ലവലാഷ്മധിാൃ ടക, 

ത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ക്ര സ്മ 

മസ്സ് ദിനത്തില് മാലാഖമാര് പാടി 
യതോയി ബവിശേഷങ്ങളില് രേഖ 
പ്പെടുടത്തിയിരിക്കുന്ന ഗാനം രചിച്ച 
താരായിരിക്കണം എന്നൊരു പ്ര 
ശ്നം ഒരു ശാസ്ത്തിയയയഗത്തില് ആ 

ക്കെങ്കില്ം തോന്നിയാല് അതില് 
ആക്കും വിസ്മയം തോന്നുകയില്ല. 

എല്ലാം ശാസ്്രിയഗ വേഷഞത്തിന് 
വിധേയമാക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ ഇ 
തു”. ശാസ്ത്രിയമായ സമിപനം ഏ 

തു കാര്യത്തില്പം സ്വികരിച്ചില്ലെങ്ചി 
ല് അതു” ബ്ൃൃദ്ധിവൈഭവത്തിനെറ 
ലക്ഷണമായി ഇക്കാലത്തു” ആരും 
വകവന്ത്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്ൃ, 

ദ്ധിപരമായി ആ ഗാനത്തെ സമി! 

പിക്കാന് ഞങ്ങള് ശ്രരമിക്കുകയാ 
ണ്. ദൈവദ്ൃയതന്മാര പാടിയതു 
കേട്ടതു” കുറെ ആട്ടിടയന്മാരാണെ 

ന്നാണ് സവിശേഷങ്ങളില് രേഖ 
പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവദൂത 

ന്മാ൪ പാട്ടന്നതുഛ്തതു കൊണ്ടാണോ 

ഈ ആട്ടിടയന്മാര മാത്രംകേട്ടത്? 
കൌതുകം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചോ 

ദ്യാാണത്. ഇസ്സായേലില് ശാമ്് 

ജ്ഞന്മാരും ശാസ്ത്റീയസമിപനമറി 
യാവൃന്നവരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു 
വിചചാരിക്കാ൯ നിവൃത്തിയില്ല. ഇ 
രുപതാന്ൂൂററാണ്ടില് സവവലോക 

പ്രശസ്തനും ശാസ്ത്സിയലോകത്തില് 
അനദഭിഷിക്ത സ മ്രാട്ടമായിരുന്ന 
എയിന്സ്റ്റെയി൯ ഒരു ജര്മ്മന് യ 

ഹൂദനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
പൌരാണിക പുര്വയാര് പലസ്തിന് 

നാട്ടിലാണല്ലൊ ജിവിച്ചിരുന്നതു്. 

അദ്ദേഹത്തിന് 20 ശതാബ്ദങ്ങള് 
ക്ഖവ്൮,റമുള്ള പൂര്വ്വികന്മാര ശാ 

സ1്തുജ്ഞന്മാരായി ' അരിയപ്പേട്ടിട്ടി 
ഒല്ലങക്കില്ും, ശാസ്ത്രീയമായ റ്ഡമിപ 
നട അക്കാലത്ത് അജ്ഞാതമായി 

രുന്നിരിക്കയില്ല. പരിശന്മാരും താ 

ലക്കം 90” 

ക്രികന്മാരയ ശാസ്ത്രിമാരും സാദ്ദ 
കരും എല്ലാം അന്നു മുണ്ടായിരുന്ന 

ല്ലൊ. യെറുശലേം ദേവാലയത്തില് 

മഫഹാപുരോഹിതന്മാരും, വേദശാസ്ത്ര, 

ജ്ഞന്മാരും താമസിച്ചിരുന്നു.എന്താ 

ണാവോ അവരാരും ഈ പാട്ട 

കേള്ക്കാതിരുന്നതു്. ഡിസംബര്. 

മാസത്തിലെ തണുപ്പയം മഞ്ഞും സ 
ഹിക്കവയ്യാതെ ത കാഞ്ഞകൊണ്ടി 

രുന്ന ഈ ആട്ടിടയന്മാര് മാത്രമേ രാ. 

ത്രിയില് 'ഉറങ്ങാതിരുന്നുള്ള വെന്ന് 
വിചാരക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല.. 

ബേത്ലഹേമില് പേര്വഴിച്ചാ൪ 

ത്താന് തിങ്ങിക്കൂടിയ മഹാപുരുഷാ: 

രമെല്ലാം സുഖനിദ്രയില് ആണ്ടു 

കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഈഹി 
ക്കുന്നതു ശരിയായിരിക്കയില്ല. ആം 
ന്നു താമസിക്കാന് ഇടം കിട്ടാതിരു 
ന്നവര് വി: കനൃകമറിയാമിന്െറ 

കുടംബം മാത്രമായി രുന്നുയെന്നു” പ. 

രിഗണിക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ല. ഒരു 
പുല്ക്കൂട്ടില് കയരി വിശ്രമിക്കാനുമ 
അവിട്ടത്തെ അസൌകര്യങ്ങള് ക്കിട 
യില് പ്രസവാരിഷ്ടതകള് സഹി 

ക്കാനും ഉടയായെന്നു പിന്നിട്ട് ച 
രിത്ര പ്രസിദ്ധമായിത്തിരന്ന ഒരു 

സംഭവം മാത്രമേ ചരി തൃത്തിന്െറ 

ഏട്ടകളില് രേഖപ്പെടടത്തപ്പട്ടിട്ട 

ളായിരി ൊം. എങ്കില്ലും അതുപോ 

ലെതന്നെ തിക്കിലും തെരക്കിലും 

അസരകര്യങ്ങള്ക്കിടയില്ലം ആരാ 
ത്രി നിദ്രാവിഹിനരായിക്കഴിഞ്ഞ 

വര് കുറച്ചൊന്നുമായിരിക്കയില്ല.ആ 

വരാരും മാലാഖമാരുടെ ഗഥാനാകേ 

ട്ടുതായി രെബബിളില് രേഖപ്പെട്ട 

ത്തപ്പെടിട്ടില്ല. വി. ലൃക്കോസി 

നെറ സൃവിശേഷം രണ്ടാമദ്ധ്യായം 

ഒന്നുമുതല് പതിനാലു വരെയ്യള്ളു 

വാക്യങ്ങള് വായിച്ചനോക്കിയാല് 

ആട്ടിടയന്മാര മാത്രം കേട്ടഒരു ഗാ 
നമായിട്ടാണ്ട് അവിടെ രേഖപ്പെട്ട 
ത്തിയിരിക്കുന്നതു”്. അവരുടെ അ 

ട്ടക്കല് ഒരു ദൈവദൂത൯ പ്രത്യക്ഷ 

പ്പെടുകയും ഒരു മഫാസാഭവം അരി 

യിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം ആദൃത 



ൻ മ്്ച്ച ദൃതഗണങ്ങള് പാ 

യിട്ടാണ് ഈ പാട്ടിനെപ്പ 
രി പറയുന്നതു്. ആട്ടിടയന്മാര്ക്കു 

എന്തെങ്കിലം അബദ്ധം , പററിയ 
തായിരിക്കുമോ. കേവലം ഒരു കഥ 
അവര് കെെട്ടിച്ചമ ച്ചതാണെന്നു”് വി 

ചാരിക്കാന് പിലയ്യക്തികള് ആ നി 

ഗമനത്തെ സാധൃകരിക്കുന്നില്ല. ആ 
ട്ടിന്പററങ്ങളെ മേയിച്ചു നടക്കുന്ന 
ഇവര് പാട്ടകാരായിരിക്കാം. എ 
ന്നാഠാ ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഫരഗാ 

നം രചിക്കത്തക്കു പാടവമോം, ക 
വിസാമത്ഥ്യമോ അവര്ക്കുണ്ടായി 

രിക്കയില്ല. ആ ഗാനത്തിന്െറ ഉ 
ള്ള ടക്കമായ ആശയങ്ങള് ഈ ആ 
ക്ടിടയന്മാരുടെ ഭാവനയില്നിന്നോ 
മസ്ത്റിഷ്ക്കത്തില്നിന്നോ പ്യാപ്പെട്ട 
വന്നതാണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന 
തും യുക്തിപൂര്വമായി തോന്നുന്നി 
ല്ല. “അത്യന്നതങ്ങളില് ദൈവ 
ത്തിനു മഫത്വവും, ഭൂമിയില് ദൈ 

വപ്രസാദമുള്ളു മനുഷ്യക്ക് സമാ 
ഡാനവും'” എന്നു ഒരുശിശു വിനന്െറ 
ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ചു് പാടാനു 

കളു ദര്ശനശക്തിയും, തത്വചിന്ത 
ബൂം ഈ അആട്ടിടയന്മാര്ക്കുണ്ടായിരി 
ക്കുമെന്നു് രണ്ടായിരം വരഷങ്ങള് 
ക്ഒശേഷമുളൂളു മനുഷ്യസംസ്ക്കാര 
ത്തോടു ബന്ധധപ്പട്ട ഇന്നത്തെ മനു 
.ഷ്ൃയനുപോല്ലാം ചിന്തിക്കുവാന് വൈ 
ഷമ്യം തോന്നുന്നു. മനുഷ്യന് നിര് 
ത്മിച്ചു റോക്കറവു” ചന്ദ്രനില് 
എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ശാസ്ത്രിയനേ 
ടടങ്ങളുടെ പരമകാഷ്ടയില് എത്തി 

യിരിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കപ്പെ 

ടന്ന പശ്ചിമ രാഷ്ട്രങ്ങളില് 
ഏററവും സമുന്നത നിലയില് പരി 

ഗണിക്കപ്പെട്ടന്ന അമേരിക്കയുടെ 

ഭരണാധിപന് ഇന്ത്യയില് പറ 
“ന്നെത്തി നല്കിയ സന്ദേശം 

“2ദ്ദഠട 3൩0 ന്ദി 1൩ 
ന്ത് സ്ഥാതന്ത്ര്യത്തില് 
അധിഷഫ്യിതമായ സമാധാനവും 

സൌഹാര്ദുവും- ആയിരുന്നു. ആട്ടിട 
യധശ്മാറ കേട്ട ക്രിസ്തൂമസ്സറ് ഗാനത്തി 

൭൯ന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇരു 
പതാം നൂററാണ്ടിലെ അമേരിക്കയു 

ടെ പ്രസിഡണ്ടിന് നല്കാന് കഴി 
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശം. ഇരുപതു 

ശതാബ് ദങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ആടിട 

യന്മാറ ചമ ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗാന 

മാണതെന്നു്” എങ്ങിനെ വിധിക്കും. 
അവറ കേട്ടതാണ്, കേള്ക്കാനുള്ള 

ചെവിയും ഫൂദയ സന്നദ്ധതയ്യം 

അവക്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാ 

അവര് കേടിയാതെ ഈ ഗാനാ ല് ഇ 

[ 

ഉദ്ധരിക്ക കന്ത്” അവര് 
ക്മില്ല, ദൈവത്തി നേറരതെന്നു” 
പ്രത്യേകം ചിന്തി ണ്ടെ ഒരുലക്ഷ്യ 
മാണു് ഗാനത്തില് പ്രതിപാദിക്കു 
ന്നത്. സവ്൮വ ലോകത്തിനും നിത്യ 

മൂല്യമായി നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു 
ആശയം ദൈവദുതന്മാര പാടിയ 

ഗാനത്തില് തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. 
““അതൃന്നതങ്ങളില് ദൈവത്തിനു 
മഛത്വം.”” എന്നുപാടിയ ദുതന്മാര് 
അതേദിനത്തില് ഭൂജാരു ച്ചെെയ് ത 
ശിശു പിന്നിട്ട് ലോകത്തിന് 
ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത പ്രാരൂറനയുടെ 

പ്രഥമ വാചകത്തിനെറ നാന്ദി 
വിളംബരം ചെയ്തു. “സ്വര്ഗ്ഗ 
സ്ഥനായ പിതാവെ നിനെനനാമം 
പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമെ”" ദൈവ 
ത്തിരെറ മഹത്വമാണ് മനുഷ്യന് 

പ്രഥമമായി ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതെ 
ന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോക രക്ഷകന്െറ 
ജനനത്തില് മാലാഖമവര് പാടി 
യത് ദൈവത്തിനു മഹത്വമുണ്ടാ 
കട്ടെയെന്നാണു”്. അതു കേട്ടതു” 

ആട്ടിടയന്മാരും. ആ ഗഥാനത്തിനെറ 

രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭൂമിയില് സമാ 

ധാനവും ദൈവ പ്രസാദമൂമുമു മനു 

ഷ്യര്ക്ക് സംപ്രിതിയുമാണാശംസി 
ക്കുന്നത്. പ്രസ്ധിഡണ്ട് ഐസ 
നോവര് 22900 മൈല് വിമാന 
യാത്രചെയ്ത് ഇന്ഡ്യയില് വന്നു് 
പ്രഖ്യാപിച്ച സന്ദേശാ ആട്ടിടയ 
ന്മാര് കേട്ട ഈ ഗാനത്തോട്ട് സാ 
മ്ൃം വഹിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി 
രിക്കുന്നു. പുതുമ പോകാതെ ഉരു 
പതു ശതാബ്ദങ്ങള് മനുഷ്ൃയഹു 
ദയത്തില് മാറെറാലിക്്കൊള്ളന്ന 

ഒരു ഗാനം ആട്ടിടയന്മാര് കേട്ട 

തു് ദൈവദൂതന്മാരില് നിന്നുത 
ന്നെ ആയിരിക്കാനെ നിവൃത്തിയ 

ള,എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലാ 

ഒണത്തിച്ചേരുന്നതു'. അവര്തമന്തെ 

രചിച്ചതായിരിക്കയില്ല ആ ഗാനം. 

അവര് കേട്തു് പാണ്ഡിത്യമുള്ള 

ഒരു കവി പാടിയതും ആയിരിക്കു 

യില്ല. അപ്രധാനമായ ഒരു പുല് 

ക്കുട്ടില് നടന്ന സാംഭവത്തെപ്പാവ 

ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണാ ഗാനം അ 

വര് കേട്ടതും. ആ ഗാനം കേള്ക്കാ 

നുള്ള ചെവിയും മാന ്ധിക പയ്ചാ 

ത്തലവും ആ അട്ടിടയയ്മാക്കു ണ്ടായി 

രുന്നിരിക്കണമെന്നേ അനുധാനി 

ശ്ഓാന് കഴിയ്യു. പണ്ഡിതന്മാരും 

ശാസ്ത്തിമാ 0 കേള്ക്കാത്തതും മന 

സ്റ്റിലാക്കാത്തതും ശിശ്തു ശെക്കു്” മ 

ന ്്ിലാക്കി കൊടുത്ത കിസ്കവാ 

ണല്ലോ ലോക മിത ത സമയ 

തതൂജന്ന്പ്ചതു്. ആ കരമായ 
ഈ ജനനം നൈസര്ഗ്ഗികമായ 
ഹൃദയ നൈര്മല്യമുള്ള, ഒരു കന്യ 
കയില് നിന്നും സംഭവിച്ചതുപോ 
ലെ സാധൃക്കളായ ആട്ടിടയന്മാര് 

ക്കാണ് ഈ ഗാനം കേള്ക്കാനും 
ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള, കഴിവ്വ് ഈ 
ശ്വരന് പ്രദാനം ചെയ്തതു്. ക്രി 
സ്തുവിനന്െറ ജനനം രാജകൊ 
ട്ടാരത്തിലായിരുന്നില്ല. കവികള് 
അല്ല അന്നു മംഗളഗാനങ്ങള് എഴ 
തിയതും പ്പാടിയതും.. ദിവ്യമായ 

ഒരു ലളിതത്വം (1൩൦ ട൩014” 
ലിഗ) ആ മഹാസഭേവത്തോട്ട് ബ 

ന്ധപ്പെട്ട നിരക്കുന്നു. അമാനുഷി 
കമാണെന്നു ആട്ടിടയന്മാര് ധരിച്ച 
ആ ഗാനം, അമാരുഷികമായി 

തന്നെ ഇന്നും മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ 

ആകര്ഷിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന് 
രചിക്കാവുന്ന ഒരു ശഗാനമല്ലതുര്. 
“ദൈവ പ്പസാദമുള്ളൂ"” ആട്ടിടയ 
ന്മാരേ ആ ദൈവ ദൂതന്മാര് പാട്ട 
പാടുന്നത് കേള്ക്കു. ഈ അത്ഭൃത 
ഗാനത്തില് ഉള്ക്കെള്ളാിച്ചിരിക്കു 
ന്ന മഗേളാശാസകള് ഞങ്ങളുടെ 
മാന്യ വായനക്കാര്ക്കു" നേരുക 
യാണ്-““ഭൂമിയില് സമാധാനുവുഃ 

ദൈവ പ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യര്ക്കു് 

സാംപ്രിതിയയാ"" 

““അതന്നതങ്ങളില് ദൈവത്തി 
നു് മഹത്വം" എന്നുപാടാന് ക്രിസ്തു 
വിന്െറ ജനന. സമുചിതമായ 

ഒരു സന്ദാഭവൃയമ്മണ് 

അറ'യിപ്പ' 
ക്രിസ്തുമസ്സ് പ്രമാണിച്ചു” ആആ 

ഫീസ് അവധിയാകയാര 

ഡിസാബ്ബര 57--ാം തിയതി 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി ഉണ്ടായിരി 

ക്കുന്നതല്ല. അട്ടത്തലക.െ 1896) 
ജനുവരി 3-ാം തിയതി പ്രസി 

ദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണു . 

മാനേജര്. 

ഈപക്ഷത്തില് 
ഡിസം: 21, മാര്ത്തോമ്മാശ്ളീ 

ഹായുടെ മരണം 

29. ക്രിസ്തുമസ്സ് 

൭൫. ദൈവമാതാവിനന്െ൭ വൂ 

കഴ് ച്ച. 

ജനു: 1. കത്താവിന്െറ ചേലാ 

കരമ്മാ, മാര് ബദസ്സലിയോ 

സ്മാര് ഗ്രിഗാറരിയോസ് എ 
ന്നിവരുടെ ഓാര്മ്മ. 

ചര് ച്ച്ര്വ ിക്കിലി 



ചി 

ാ 

ആധ നികഭുരതത്തി]ല്, “യസ്ത്രീയ 
പടവമവയയംടെ ൭81൫ 8, 

വ. ഡോ. സി, ഇ. എബ്രഹാം, 

(നാഷണല് ക്രിസ്ത്യന് കണ്സി 
ലിനന്െറ ത്രൈവാര്ഷിക സമ്മേള 
നം ഒക്ലോബര് അവസാനം അഹമ്മ 
ദനഗറില്വച്ചു് നടന്നു. “ആധനി 
ക ഭാരതത്തില് ഇടവകയടെദാത്യാ” 
എന്ന പ്രധാന ചിന്താവിഷയം കേ 
ന്രമാക്കിയായിരുന്നു സമ്മേളനത്തി 
ലെ പ്രധാന ചര്ച്ചകള്. സമ്മേള 
നം അംഗീകരിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് ആ 
സ്പദമാക്കി, സമ്മേളനത്തിലെ ഒ 
രു പ്രതിനിധിയായിരുന്ന ഡോ. സി. 

ഇ. ഏബ്രഹാം എഴുതിയ ഒരു ലേഖ 
നമാണിതു :-ച. പ) 

പട്ടക്കാരും മററു സഭാ സ്ഥാനിക 
ളം മാത്രമല്ല സഭ -എന്ന പദത്തി 

നെറ വിവക്ഷയില് പെട്ടന്നതക്. പ 
ട്ടക്കാരും അയ് മേനികളം ഉള്പ്പെടു 
ന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമത്രെ 
സഭ. പരിശു ദ്ധാത്മാവിനെറ കൂട്ടാ 
യ്മ ആയി ഗണിച്ചുവരുന്ന കൈ 

.. സ്വ സഭയടെ അംഗങ്ങള് അതതു 

സ്ഥലത്തു ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതി 
നിധികള് എന്ന രിതിയില് ജിവ॥ 
ക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല് നടം എ 
ന്താണു കാണുന്നതു്? ഉത്തരപ്രദേശ 
ത്തുള്ള ഒരു രസികന്, ക്രിസ്ത്യാനിക 
ളെ നാലായി തരാതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
---അസ് ളി, നക് ളി, ഫസ്ളി, ന 
സ്ളി- അതായതു: 1അസല്(പര 
മാത്ഥ) ക്രിസ്ത്യാനികള്. പകര്ത്തു 
(ഇമിറദേറഷ൯! ക്രിസ്ത്യാനികള്, 

3 ഉത്സവ (ഉത്സവദിവസങ്ങളായ 
ക്രിസ്മസ്, ഈസ്റ്റര് എന്നി പെരു 
നാളുകളില് പള്ളിയില് പേകുന്ന) 
ക്രിസ്ത്യാനികള്, 4 ജന്മ (ധനനംകൊ 

ണ്ട മാത്രം) ക്രിസ്ത്യാനികള്. ഈ വി 
വരണം മററു വ്രവിശ്യകള്ക്കും പ 
ററിയേക്കു മെന്നു തോന്നുന്നു. 

ഒരു ഇടവകയ്ത്കു രണ്ട തരത്തിലു 
ള്ള ചുമതലകള് ഉണ്ട്. ഒന്നാമതാ 

യി ഇടവകാഠഗങ്ങളോട്ട്. രണ്ടാമതു” 
ക്രിസ്ലേതരരോട്ട്. 

ഇടവകാംഗങ്ങള്ളോടഒല 

ചൃമതലകഠം 

മാമോദിസാമൂലം ക്രിസ് തുസഭയു 
ടെ അംഗങ്ങളായി തിന്നവരെക്കിലും 
നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ഇട 

ധനു 

വക ജിവിതത്തില് പങ്കെട്ടക്കാതെ 
വക്കില്യം പരപ്പിലും ഇരുന്നു കാലം 
കഴിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പങ്ക ആളുകള് 
ഓരോ ഇടവകയിലും ഉണ്ട്. ജവ 
മെ ക്രിസ്തിയ കൂടായ്മയിലേക്കു ആ 
കര്ഷിക്കുന്നതിനുള്ളള, ചുമതല പട്ട 
കമ്മാരന്െറ മേല് മാത്രമല്ല ഇരിക്കുന്ന 
ത്. ദൈവസ്നേഹവുംസഭാസ്നേ 
ഹവ്യം നിറഞ്ഞ അയ്മേനികള് ഇ 
ങ്ങനെയ്ൃയള്ള വരുടെ ഭവനങ്ങള് സ 

ന്ദര്ശിച്ച് അവരെ ആത്മിക മന്ദ 

തയിത്നിന്ന് ഉണത്തി സഭയ്യടെ 
കൂട്ടായ്മയുമായി ഇണക്കിച്ചേക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവത്ത 
നങ്ങള്ക്കു അമേരിക്കയില് ന്ഗ്ട[- 

൭൨൦൩ 1ഗാനാഠലി6ണ-സന്ദരശനം 
മൂലമുമുള സുവിശേഷികരണം---എ 
ന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നു. 

നാമധേയക്രിസ്ത്യാനികള് പള്ളി 
യില് വന്നതുകൊണ്ട് തൃഹ്ഛിപ്പെട ഒ 
തു്. ക്രിസ്തിയ ഉപദേശം ഇടവകജീ 
വിതത്തിനെറ ഒരു പ്രധാന പോഷ 
കാംശമായിതിരണം. ക്രിസ്തുവില് 
വിശ്വസിക്കുന്നതിന്െറ അത്ഥമം എ 

തു”? ക്രിസ്തുവിശ്വാസിയുടെ പ്ര 
ജിവിതപ്രമാണങ്ങള് ഏന്തു”? വി 
ശ്വാസപ്രമാണത്തില് അടങ്ങിയി 
രിക്കുന്ന സംഗതികള് ഏവ? ക്രിസ്തു 
വിനുവേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന 
തെങ്ങനെ? ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളെ 
ക്കുറിച്ചു പട്ടക്കാരന് പ്രസംഗങ്ങൾ 
വഴിയായും ക്ളാസ്സുകൾ വഴിയായും 
ജനങ്ങള്ക്കു നിരന്തരം പടത്ഥ്യോപ 
ദേശം നത്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. 

ഇതുകൂടാതെ, സാമൃഫ്ൃയസേവന 
പദ്ധതികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് ഇ 
ടവകാഠഗങ്ങളെ - പ്രത്യകിച്ച് യ 

വജനങ്ങളെ - സേവനസന്നദ്ധരാ 
ക്കുന്നതില് പട്ടക്കാരന് ശ്രദ്ധപതി 
ക്കണം. ഗവര്മ്മെന്റിനെറ ഗ്രാമ 
വികസന പരിപാടികളില് സഫ 
കരിക്കുക, ഗവബൈെന്റഠിനെറ ശ്രദ്ധ 
പതിയാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളി 
ല്യം സേവനമേഖലകളില്ം പൃതിയ 
സേവനമാ൪ഗ്ഗങ്ങള് നടപ്പില് വരു 
ത്തുക; ഉദാഹരണമായി വാഹന 
ങ്ങള് വഴിയായി നടത്തുന്ന വൈദ്യ 

സേവനവും (40൧1 1216൭൨33 
1ഒട്ട)ം അഗതികള്, സ്വജനങ്ങളുടെ 

൭. ൭ കി ശുശ്രരഷ ലഭിക്കാത്തീ*” റ 
രോഗികള്, അശരണരായ * 

വമാര്, അന്ധന്മാര്, ബധരരന്മാ 
എന്നിവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സേവന 

പരിപാടികളും ഒരു ഇടവകയയടെ: 

ഭൂഷണമായി കരുതണം. ക്രിസ്തറേത 
രരേയയം ഈദുശ സേവനത്തിന്െറ 

പരിധിയില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതു മൂ, 
ലം സവിശേഷഘോഷണത്തീനുള്ളു 
വഴികള് താനെ തുറന്നുവരും. 

ക്രിസ?തേതരരോടുള്ള 
ചുമതലകഠം 

ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്െറ .വവ്൮ 
പ്രധാനമായ ആവശ്യം സുവിശേ 
ഷം തന്നെ. ക്രിസ്തുവിനു മാത്രമേ, മ 
നുഷ്യൃജാത്മിക്ക് കുടിച്ചാല് പിന്നെ 
യും ദാഹിക്കാത്ത ജീവജലം പകന്നമ 

കൊട്ടക്കുന്നതിനുശക്തിയുള്ളൂ. സവി 

ശേഷഘോഷണത്തിസ അംഗീകര? 
ച്ചിരിക്കുന്ന മാ൪ഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം എട്ട 
ത്തുപറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. രണ്ടു 

മൂന്നു സംഗതികള് മാത്രം ഈന്നിപ്പ, 
റയാഠ. 

നമ്മുടെ ജിവിതം മൂലമുള്ള സാ 
ക്ഷ്യം ഒഗിചുകൂടാത്തതാണ്ട്. ഉടമ 
സ്ഥനെറ കഷ്ണൂ മറയുന്ന സമയത്തും 

ആത്മത്ഥമായി പണിയെട്ടക്കുന്ന കു 
ഷിപ്പണിക്കമരന്, അദ്ധ്യാപകവ്വ 
ദ്ധിസൃവ ശേഷവേലയായി ഗണി 
ചൂ “സമയക്കണിശം പാലിച്ചു, പാഠ 
ങ്ങള്തയ്യാറാക്കി കുട്ടികളുടെ സ്നേ 
റം ആര്ജ്ജിച്ചു”, തനൊ സേവന 

ത്തില് സന്തുഷ്ടനാകുന്ന അദ്ധ്ൃയപ 
കന്, ലാഭം ഓര്ത്തു മന:സ്താക്ഷിയെ 
വില്ക്കാന് തയ്യാറില്ലാത്ത കച്ചവ 
ടക്കാര൯--ഇങ്ങനെയുകൂള വര് അനു 
ഡ്ലിക്കന. സുവിശേഷഘോഷണ 
ത്തിന്െറ മാററു” ഒന്നു വേരെതന്നെ 

യാണു്. 

ഗവരമ്മെ൯റിന്െറ വ്യവസായ 
നയം മൂലം രൂപമെടുത്തുവരുന്ന പു 
തിയ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളായ ദുര് 
ഗപ്പരര, ഭിലായി, വൃര്ക്കലാ എന്നി 
സ്ഥലങ്ങളില് എല്ലാം ഒടവളരെ 
അകെ്്രൈസ്തവരും ഒരു പടം കരിസ്ത്യാ 
നികളും ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുകയും 
അടുത്തു സമ്പക്കം പുലര്ത്തുകയും 
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു സ്ഥല 
ത്തു അട്ടത്ത സമയത്തു് 80 ക്രിസ്ന്റേ 
രര൪ സ്നാനമേററു ക്രിസ്ത്യാനിക 
ളായി തിന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥല 

ങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികള് ആരാധ 

നയിലും സൃവിശേഷഘോഷണ 
ത്തിലും ഒന്നിച്ചുനിന്നു പ്രവത്തിക്കു 
ന്നതു് ആശാസ്യമാണു്. ക്രിസ്ത്യാനി 

ച് 



ശ്രമഫലമായി സാമൂഹ്യ സ 

(ഠബ്സ്ധസ്ു 
ഭ്്നടട സ്ഥാപിച്ചു” ക്രിസ്തേതര 

രമായി ജിവത്ബന്ധങ്ങള് സൃഷ്ടി 

ച്ച് അവരെ ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്കു 
വഴി നടത്തുന്നതിന് ക്രിസ്ത്യാനി 
കള് ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവത്തിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 

യുവജനങ്ങളുടെ പ്രവത്തന പരി 
പാടിയില് തൊഴില് ക്യാമ്പ്യകള്, 
ചലച്ചിത്രം വഴിയായുള്ള സൃവിശേ 
“ഷഘോഷണം, അഭ്യസ്സുവിദ്യരെ ഉ 
ദ്ദേശിച്ചുള്ള ക്രൈസ്തവതത്വ ചര് 
ച്ചായോഗങ്ങള്, പ്രത്യേക സന്ദര്ഭ 
ങ്ങളില് മുദ്രാവാക്യങ്ങളും കൊടിക 
ളം ഉയത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള 
ഘോഷയാത്രകള് എന്നിത്യാദി ഉ 
ദൃമങ്ങള്ക്ക് പ്രയോജനകരമായ 
സ്ഥാനം ഉണ്ടു്. 

ഇത്തരുണത്തില് ആസ്സാമിലെ 
ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങള് സവിശേ 
ഷഘോഷണത്തില് കാണിക്കുന്ന 
താല്പര്യം നമുക്ക് മാര്ഗ്ഗദ൪രശകമാ 
യിരിക്കേണ്ടതാണ്ട്. ആസ്സാമിലെ, 

പ്രത്യേകിച്ചു് നാഗജാതിക്കാരായ 
യയവതിയുവാക്കമ്പാര് ക്രൈസ്ക്കൂള് 

വിദ്യഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേ 
ഷം 3 മാസം ഒരു ബൈബിള് സ്ക്രൂ 
കില് ചേന്ന പഠിക്കയും, തദനന്ത 

രം 6 മാസം സ്വന്ത ചെലവില് ഓ 

രോ സ്ഥലത്തുപോയി ക്രിസ്തേതരരാ 
യ സ്വജനങ്ങളുടെ ഇടയില് സവി 
ശമേഷവേല നിവരത്തിച്ചുവരികയും 
ചെയ്യുന്നു. ഈവിധമുള്ള സ്വമേധാ 

പ്രവര്ത്തനം വന്പിച്ച തോതില് 
“കേരളക്കരയിലും ഇന്ഡ്യാ ഒട്ടുക്കും 

ചെയ്ത തുടങ്ങേണ്ട കാലം അതിക്രമി 
ച്ചിരാക്കുണ്ന. 

യയവ ജനങ്ങളെ പ്പോലെ തന്നെ, 
സ്ത്രികളും സൃയവിശേഷഘോഷണ 
ത്തില് മുന്നണിയില് സ്ഥാനം പി 

ടിക്കേണ്ടതാണു'. യ്രിസ്നേതരരായ 
സറ്രികളോടട ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചു 

സാക്ഷിക്കുന്നതിനു ക്രിസ് തുവിശ്വാ 
സസികളായ വിദ്യാത്ഥിനികള്ക്കും 

അമ്മമാക്കും അദ്ധ്യാപികമാക്കു., എ 
ന്നുവേണ്ട എല്ലാ തൃുറയിലുള്ള സ 

ഫഹോദരിമാക്കും പ്രത്യേക സൌകര്യ 
ഞ്ങള് ഉണ്ട്ട്. ക്രിസ്തിയ വനിതകള് 

ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങള്ശരിയായി 

ഉപയോഗിക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു 

ണ്ടോ എന്ന്് സ്വയപരിശോധന 
ചെയ്യട്ടെ. 

₹ ി ി “എന്നെ അനുതമിപ്പി൯' എന്നു 

യേശ്തുക്രിസ് തു ഇന്നും നമ്മോട്ട ക 
ല്പിക്കുന്നു. അവനെ അനുഗമിക്കുന്ന 

1 

മടയനായ ജൂണി [ 
൬ താം. ക വാ... 

ശ്വപശമനത്തിനു 

(0. 

രംഗം 9 തൂടര്ച്ച 

മഭത്തിയോ:--- (മന്ദസ്വരത്തില്) 

ശരിയാണ്, ദൈവം നമ്മൈപ്പോ 

മല ചിന്തിക്കാന് തൂടങ്ങുന്നപക്ഷം, 

അദ്ദേഹത്തിനു തെററു പററിയെന്നു 

വരും. 

ജൂണിപ്പ൪:---പരസ്പരം സ്നേ 

ഹമില്ലാതെ കലഹിച്ചു മാറി നില് 

ക്കുന്ന മനുഷ്യരെപ്പോലെ, ദൈവ 
വും നമ്മില്നിനു അകന്നുപോകും. 

മാത്തിയോ:-- പാപികളെ €പോ 

ലെ അകന്നു മാറിയോ? 

ജൂണിപ്പ൪:-- പിതാവേ, ഞാന് 

ചിന്തിക്കുകയാണ്. എനിക്കു തോ 

മാത്തിഭയാ:--എന്താണ് സഹോ 
ദരാ,... 

ജൂണ്ടിപ്പ൪:--ഞാ൯ ഒരു മഹാ 

പാപിയാണു”... 

മാത്തിയോ:-- നമ്മള് എല്ലാവ 

രും അങ്ങനെയല്ലേ? 

ജൂണിപ്പ൪:--പിതാല്വേ, എനി 

ക്കു ചിലപ്പോള് തോന്നാറവണ്ടു്” ഞാ 
൯ ഒരു പാപിയെന്നതിനേക്കാള് 

കൂട്ടതലായി ഒരു വലിയ മടയണാ 

ണെന്നു. 

മാത്തിയോ:__മടയനോ?... 

ജൂണിപ്പ൪:--അതേ, ഒരു പക്ഷെ, 

അതായിരിക്കും ഭേദം. ഒരു മടയനെ 

ക്കാള് വലിയ പാപിയാകുന്നതി 

നെക്കാള്, പാപിയേക്കാള് വലി 

യ മടയനാകുന്നതല്ലേ നന്നു. 
മാത്തിയോ:-- ശരിയാണ്, ജൂ 

ണ പ്പര, പക്ഷെ ആ മടയത്തരം 

നിനേരതതൃപോലെ ഉക്ളതായിരിക്ക 

ണം. 

ജൂണിപ്പ൪ :--അങ്ങനെയെങ്കില് 

ദൈവം എന്ന ഒരു വലിയ മടയ 

നായി സൃഷ്യിച്ചതു് ഒരു വലിയ ക 

രഅണയായിരാക്കണം,. 

മാത്തിയോ:---ദൈവം നമ്മോടെ 

ല്ലാം കരുണ കാണിക്കു നാണ്ടു്. 

ജൂണിപ്പ 7 :---ഞാ൯ പരിച്ചയ 

തിനും, മററുള്ളവരെ അവന്െറ ആ 

ടക്ക കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ദൈ 

വം നമുക്കു കവ ചെയ്യട്ടെ, 

ടട വ ലോകാ 

നൂറ൨മരൊിക്കഞ്ഞി 

കെ.) 

പ്പെട്ട അന്നു മുതല് ഫ്റാന്സീസ്* 
പിതാവ് എന്നോട്ട പറയുന്നതാണ 
തു”. ഒരു തിരുമുടയന് ഏററവുമ 
ധികം കരുണ ലഭിച്ചവനാണെന്നു”്. 

മാത്തിയോ:--- അതെനത്തുകൊണ്ടാ 
ണ്? 

ജൂണിപ്പര:--ഞാന്൯ കാരണം 
ചോദിച്ചു. അപ്പോള് ആ 
ദ്ദേഹം പറയുകയാണു, ദൈവം 

അയാളെ ബ്യദ്ധിമാനാക്കാതെ ര 
ക്ഷിച്ചുവെന്ന്. എന്താ, കൊള്ളാ 
മോ? പക്ഷെ, അന്നൊന്നും എനി 
ക്കതിന്െറ അര്ത്ഥം പിടികിട്ടിയി 
ല്ല ഇന്നാകട്ടെ, എനിക്കതു കുറേ 
ശ്ശെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടു്. ഫ്റാ൯ 
സീസ് പിതാവിനെ മനസ്സിലാ 
ക്കാന് എനിക്കു കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ 
ഒരൊറക്കാര്യം മാത്രമേ എനിക്കു 
റിയാവു. 

മാത്തിയോ:---അതൊരു വലിയ 

സാഗതിയാണല്ലോ. 

ജൂണിവ്പ൪:--അതേ പക്ഷെ, അ 
തു മനസ്സിലാകാത്ത പല മിട്ുക്കന്മാ 
രുമുണ്ട്. 

മാത്തിയോ:-- മ ട്ടക്കന്മാരോ? 
ജൂണിപ്പ൪:--ഞാ൯ മടയനായി, 

എന്തുകൊണ്ടു്? അതു ദൈവഹിത 
മാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ 
എന്തുകൊണ്ടു് അതു ദൈവേഷ്യമാ 

യി? കരു മനുഷ്യനും പാപിയായി 
ത്തീരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹി 

ക്കുന്നില്ല, ഉപ്പോ? 

മാത്തിയോ:--ഇല്ല. 
ജൂഭനിപ്പര്.--പക്ഷേ, ഞാന് ഒരു 

മടയനായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവ്വം 
ഉദ്ദേശിച്ച. 

മാത്തിയോ:--അതുകൊണ്ടട്? 

ജൂണിപ്പര്:---ശദൈവത്തിനു് ഒരു 
ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നിരിക്ക ണം. 

മാത്തിയോ:--ശരിതന്നെ 
ജൂണിപ്പ൪:--എനിക്കു തോന്നു 

ന്നു, ലോകത്തിലേക്കും ഏററവും വ 

ലിയ മടയന് ഞാനാണെന്ന്. 
മാത്തിയോ:--അതു ശരിയായി 

ക്കൊള്ളു ണമെന്നില്ല. 
ജൂണിപ്പറ:---ഞോന് അത്ര വലി 

യ മടയനാനെനെങ്കില്പം, ഞാന് ശ 

പിക്കപ്പെട്ട മടയനല്ല. ദൈവം എ 

ന്നെ ഒരിക്കലും ശപിച്ചിട്ടില്ല. ശ 

ചര്ച്ച് വാിക്കിലി 

ക. 



കിം മിലി 

ഹാദരാ. 
ജൂണിപ്പ൪: --അങ്ങനെയെങ്കില് 

ദൈവത്തിനു” എന്നെക്കൊണ്ടുള്ളൂ 
ഉദ്ദേശം, ലോകത്തില് ശപിക്കപ്പെ 

ട്ട മടയന് ഉണ്ടായിട്ടാവശ്യമില്ലെന്നു 
തെളിയിക്കുകയായിരിക്കണം. 

മാത്തിയോ:--അതര് സുൂന്ദരമാ 
യ ഒരു ചിന്തയാണ്. ഫ്റാന്സീ 
സ് പിതാവിനോട്ട ഇക്കാര്യം പറ 
ഞ്ഞുനോക്കു. 

ജൂണിപ്പര:--അതു ശരിയാണെന്നു 
വരുകില്, അദ്ദേഹത്തിനതു അറി 
യാമായിരിക്കണം. 

മാത്തിയോ:__ശരിതന്നെ. അതു 

കൊണ്ടാവണം ഫ്റാന്സിസിന് 
ജൂണിപ്പറെ ഇത്രയധികം ഇഷ്ടം. 
ബ്രദരലെയോ കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ 
ഫ്റാന്സ സിനു ഏററവ്യം കൂട്ടത 

ല് പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ജൂണിപ്പറാ 

ണു്. 
ജൂണിപ്പ൪:-- പക്ഷെ, അദ്ദേഹ 

ത്തനു എങ്ങനെ എന്നേപ്പോോലൊ 

അവനെ സ്നേഹിക്കാന് കഴിയ്യ 

മെന്നു മനസ്സ്സിലാകുന്നില്ല. 
മാത്തിയോ:--ദൈവം നിന്നെ 

സ് നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാള് കൂട്ടത 

ലായി ൧൧൨ ിസ് സ് നേഹിക്കു 
ന്നി ലര. 

ധി വാതാവേ! അതൊ 

422. വി എനിക്കു പ്രാ 
പയ്ല. അതു വാസ്തവമല്ലെന്നു് 

ഞാന് വാദിക്കുകയില്ല ആ വാസ്ത് 

വം മനസ്സിലാക്കാന് എനിക്ക് കഴി 
വില്ലെന്നേ പറയ്യന്നുള്ള, 

മാത്തിയോ __ മനസ്റസ്റിലാക്കാനൊ 
ന്നുംശ്രമിക്കേണ്ടാ സഫോദരാ! വി 
ശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യക.മനസ്സി 
ലാക്കാതെ സികള് വ 
യന എളുപ്പം കഴിയയട-േവിവേകിക്കു 
അതിനു യോഗമില്ല. അതുകൊണ്ടാ 
ണു” ലളിതമാനസരായ മടയന്മാര് 
ദൈവത്തോട്ട് കൂട്ടതല് സമിപസ്ഥ 
മാണെന്നു പറയ്യന്നതു്. അതേ. ജൂ 

ണിപ്പര,ഒരു പടിവാതിലിലുടെയെ 
ന്നോണം ഞാന് ഒരു സ്നേഫസാമ്രാ 

ജ്ൃയന്തെ കാണുന്നു. അവിടെ സ്നേ 
പത്തിനാണ് സര്വ പ്രാധാന്യ. 
പക്ഷെ, സഹോദരാ. നിനക്കുള്ളിട 
ത്തോളം സ്നേഹം എനിക്കില്ല. 

(ഫാദര് മാത്തിയോ, ക്ഷിണാധി 
കൃത്താല് കിടക്കുന്നു. സംഭാഷണം 

തുടരുകയാണ്.) 

സഫോദരാ ജൂണിപ്പറ, നീ വള 
രെയധികം സന്തുഷ്ടനായിരിക്ക 
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കു ആ്കനാമില്. ന്ത റ! സ 

“ ളില്ല-- എലീവിട വിഷമതകളില് 
നിന്നും മോചനം ലഭിച്ച വ്യക്തി 
യാണു നി. ഇപ്പ്പോള് നേരരേമറി 
ച്ചൊരു ജീവിതരീതി തെരഞ്ഞെട്ട 
ക്കാന് നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കു 
ന്നപക്ഷം നി അതു തെരഖെത്മട്ട 
ക്കുമോ? 

ജൂണിപ്പര്--പിതാവേ, ഒരിക്കലു 
മില്ല. ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതില് 
നിന്നു തെന്നി മാറിപ്പോകുവാ൯ 
മനുഷ്യനു കഴിയയമോ? ഞാന് ഒരു 
മടയനാണു്. അതെന്നെ വിഷമി 
പ്പിക്കുന്ന സന്ദരഭങ്ങളമുണ്ട് പ്രത്യേ 

കിച്ചു ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് നമ്മ, 
ടെ കത്താവു് എന്നോട് ഒരു കാ 
യം ചെയ്യാന് കല്ലിക്കും. എന്നാല് 
വിശുദ്ധ സഭയും ഫാദര ഏലിയാ 
സും പറയുന്നു, ഞാന് മറെറാന്നാ 

ണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന്. ആ 
ങ്ങനെ വരുമ്പോള് പ്രയാസമാണ്. 

ചര്ച്ചവിക്ക! ല!] 

പത്രാധിചസമിത। 

റ൮. ഡോ. കെ. സി. ജോസഫ്. 

ശ്രി. എം. തൊമ്മന്. 
ച കെ. വി. മാമ്മന്. 

5 ൭൦. കുകൃന്. 
ച ൭൯. എം. ഏബ്ബഹാം. 

(ചിഫ് എഡിററര്) 

ച അപ്പപ്പോള് എന്താണു” ചെയ്യേണ്ടതു 
പിതാവേ! 

മാത്തിയോ--സഹോദരാ, ശരി 
യാണെന്നു” നി വിശ്വസിക്കുന്നതു 

ചെയ്തുകൊള്ളുക. അതു തെററിപ്പോ 
യെന്നു വരുകില് പന്ന്ിട്ട് അനുത 
പിക്കണം. 

ജൂണിപ്പര-പിതാവേ, അങ്ങനെ 
യാണു് ഞാന് ചെയ്യുന്നതു്. 
മാത്തിയോ--അതെയോ? 

ജൂണിപ്പര-- ഒരാഴ്ചമുമ്പ് ഒരു സം 

ഭവമുണ്ടായി. ഫാദര ഏലിയാസ് 

എവിടേയ്ക്കോ യാത്രയാരംഭിക്കുമ്പോ 
ള് അദ്ദേഹത്തിനു വിവരം കിട്ടി. 
ഞാ൯ ചെയ്തതു് ശരിയാണെന്നായി 

രുന്നു എനെറ വിശ്വാസം. പക്ഷെ 
ഫാ: ഏലിയാസ് അതിനെപ്പററി 
പറഞ്ഞുകേട്ടപ്പോള് മുതല് എനിക്കു 
അനുതപിക്കാനെ നേരമുകൂള. 

മാത്തിയോ--എന്തായിരുന്നു സം 
ഭവം? 

ജുണിപ്പ൪-പറയത്തക്കകാര്യമൊ 
ന്നുമില്ല, പിതാവെ, ഫാദര് ഏലി 

ാകുലചിത്ഥ* സ് അതിനെ 

എന്നെ ശകാരിക്കുകയ്യം 
യിരുന്നു വെങ്കില് ഞാന് 
അക്കാര്യം മറന്നുപോകുമായിരുന്നു, 
പക്ഷേ അതു തെററായിരുന്നുവെ: 
അകില് ഇനി എനത്തുചെയ്യാനും ഞാന്: 

പേടിക്കണം. 
മാത്തിയോ-- എന്ത ചെയ്തുവെ: 

ന്നാണ് പറയ്യന്നതു്? 
ജൂണിപ്പര്-പോര് ട്യദംലയിലേക്കു 

വരുന്നവഴിക്കായിരുന്നു അതു്. നല്ല, 
മഴയുണ്ടായിരുന്നു. ശക്തിയായി 
കാററു് അടിക്കുന്നുമുണ്ട്. വഴിക്കു 
വച്ചു് ഒരു സ്റരിയെ ഞാന് കണ്ടു. ന: 
ന്നേ ചെറ്ുപ്പമായിരിക്കണം. ക. 

യ്ക്തില് പെററിട്ടധികമാകാത്ത ഒരു 
പൊടിക്കുഞ്ഞുമുണ്ടു്. മഴ നനയയക. 
യാണു്. എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി. 
ഞാന് ഫെറ പുറം കുപ്പായം ഈ 

രി അവളുടെ ദേഹത്തു” ഇടടവിച്ചു. 
ഞാന് കാല്ച്ചട്ട മാത്രം ധരിച്ചുകൊ: 

ണ്ടട് അവളടെ കൂടെ നടന്നു. എ, 
ന്െറ പുറത്തു് യാതൊരു വസ്ത്രവു. 

മില്ലായിരുന്നു. ശുദ്ധമായ ഒരു മന. 
സ്താക്ഷിമാത്രം. റോഡിലുടെ അങ്ങ: 

നെപോയതു ശരിയായില്ലെന്നാണ്ട് 
ചിലരുടെ അഭിപ്പായം. ഞങ്ങള്: 
അസ്സിസിയെ സമിപി പുപ്പോള്. 
ബിഷപ്പ് തിരുമേനി വെള്ള ക്കഴ്ചത. 
യയടെ പുറത്തുകയറി സവാരിക്ക് എ 
ഴന്നെള്ളുന്നു. തിരുമേനിയുടെ അനു; 
ഗ്രഹമാിരന്ന്, ഞാനും അവളും മുട്ട 

കുത്തി. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നേരെ: 
നോക്കുകയോ ഒരു വിരലെങ്കിലും 
നിട്ടിത്തരികയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. രണ്ടു 

മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞപ്പയോഴേക്കും ഫാ 
ദര് ഏലിയാസ് ഇക്കഥ കേള്ക്കാ 
നിടവന്നു....പിതാവേ, ഞാന് എ, 
ന്താണ”് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതു്? 
മാത്തിയോ--സഹോദരാ, ഞാന് 

മുന്നമേ പറഞ്ഞില്ലേ? ശരിയെന്നു 

തോന്നുന്ന വിധത്തില് പ്രുവത്തിക്കു 
ണം. അനന്തരം അതാനെ കററ 
മേല്ക്കണാ. 

ജൂണിപ്പ൪-- -അങ്ങനെയാണ്് 
ഞാന് ചെയ്തതു്. 

മാത്തിയോ--കുററപ്പെടുത്തുന്നതു് 

നമുക്ക് നല്ലതാണ്ട്. നാം അര്ഹാി: 
ക്കാത്ത സന്ദര്ഭങ്ങളില്പ്പോല്ും. അ: 
തു നാം സ്വികരിക്കുന്നപക്ഷം ഭൈ: 
വം നമ്മോട്ട കോപിക്കുകയില്ലായി 
രിക്കണം. എനിക്കു പറയാനുള്ള തു് 
നമ്മടെ മനസ്സാക്ഷി ശുദ്ധമായിരി 
ക്കണമെന്നു ള്ള താണ്ട്. അതു് പല 
കുററപ്പെട്ടത്തലില് നിന്നും നമ്മെ 
രക്ഷിക്കുക യില്ലെങ്കിലും, അവസാനം 

൭. 



യുദ്ധഭിഷണിക്ക് സമമായ ഒരു 

മഫാ മാരിയത്രെ ഇന്ഫ്ള,വെന് 

സ. കോടാനുകോടി ജനങ്ങള് പ്ര 
ത രോഗം ഹേതുവായി ലോക 

ത്തില്നിന്ന് ചത്തൊഴിഞ്ഞുപോ 

കുന്നുണ്ട്. ജുന്ത്യയില് തന്നെയും 
പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഫ്ളൃനിമി 
ത്തം നിരവധി ജനങ്ങള് മരി 

“പോകുന്നു. ജുനങ്ങള് തിങ്ങിക്കൂടി 
നില്ക്കുന്നതു” തടയുക, സ്കൂളുകള് 
പൂട്ടിയിട്ടക എന്നി കാര്യങ്ങശ നി 
മുത്തം ലോകത്തിനു” സ്തംഭനം ത 

റിയോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും. ചി 
ട്ട 

നമ്മെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയി 
മാതിരിക്കയില്ല. 

ജുണിപ്പ൪--- വെളിച്ചമോ? എ 
വിടെ? ഞാന് മിക്കവാറും ഇരു 

ത്രില് തപ്പിത്തടയുകയാണു്. മനസ്സാ 

ക്ഷി കൊതുകിനെപ്പോലെയാണ് 

പിതാവേ. 
മാത്തിയോ--- കൊതുകിനെപ്പോ 

ഒലയോ? അതെങ്ങനെ? 

ജൂണിപ്പ൪-അതെപ്പോഴചം മനുഷ്യ 
നെ നഗ്നനായി കാണുന്നു. അവ 
നെറ ഏററവും ദുരബ്ബലമായ ഭാഗം 
കണ്ടുപിടിച്ചു് കുത്തുകയാണ്. അ 
തിനന്െറ പിടിയില്നിന്ന് ഓടി 

പ്പോകാന്൯ നിവൃത്തിയില്ല. മനഷ്യൃ 
നന് കൊതുകിനേക്കാള് വേഗം ഓ 

ടാന് ക്ഴിയ്യമെങ്കിലും ഓട്ടം നിറുത്തു 
“മ്പോള് അതു പിന്നെയും അവന്െറ 
ദേഹാത്തുകാണും. ഒരു മനുഷ്യന് തി 
തരിഞ്ഞു, നില്ക്കുകദയാ മറിഞ്ഞുകിട 
കകയോ തലകുത്തി നില്ക്കുകയോ 

ചെയ്താലും മനസ്സാക്ഷി മാഠിപ്പോകു 

ന്നില്ല. ഉപ്പോ: യോനാ അതു മന 
സ്റ്റിലാക്കി. ഞാന് തലക്കത്തി നി 

ന്നതു് അക്കാര്യം കൊണ്ടാണ്. 
മാത്തിദയ-എന്ത്? 
ജൂണിപ്പ൪--- എന്നെത്തന്നെയ്യം 

ഫാദര് ഏലിയാസിനെയും വേറൊ 
രു വെളിച്ചത്തിര കാണാമെന്നു 

വിചാര 

മാത്ത ദിയോ- എന്നിട്ട? ശ്രമം 

ഫലി 0 ര 
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| മണ പൂര ചിന്താവൃഗ്രനായ 

തിനാല് ചോദ്യം കേള്ക്കുന്നില്ല ) 

(തുട 23) 

അടത്ത ലക്കാകെ ണ്ട് അവ 

നി ലി 

ല 

പ്പി ഉ. വിനുള്ള' ചികിത്ന്ട്” 
ഡോ. ഡി. ആര്. ആന്ഡേഴ്സന് 

ലപ്പോള് ഭവനങ്ങള് നിശ്ശേഷം ച 

ത്തൊടുങ്ങിപ്പോയതായി കാണാം. 
പ്രസ്തൃത രോഗം ഒരു മഹഫാസാ 

ശ്രമിക രോഗമായിത്തിരുന്നതു” എ 
തുകൊണ്ടാണ്? അതിന്െറ കാര 
ണം ഇമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. യഥാ 
ത്മഥത്തില് ഒരുവനിതനിന്നു് മറെറ 
രുവനിലേക്ക് ഇന് ഫ്ളൃയവെന്സ 
വ്യാപിക്കുന്നതു” എങ്ങനെയാണെ 
നുകൂളതുപോലും ശരിയായവിധ 
ത്തില് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. മിക്കവ 
രിലും അതു് പ്രവേശിക്കുന്നതു വ്യ 
ക്തിപരമായ സമ്പര്ക്കത്താല്വൈ 
റസിന്െറ സഞ്ചാരംകൊണ്ടത്തെ.: 

ചുമനസ്തരുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ത 
മമുകയോ ചെയ്യുമ്പോള് രോഗാണ 

ക്കള് വായ്യവില് ലയിക്കുന്നു. അ 

വ എത്രനാള് വായുവില് ജീവി 
ച്ചിരിക്കുമെന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അ 
വയില് മിക്കവയും സ്വല്പ്പസമയ 
ത്തിനുള്ളില് ചത്തുപോകുന്നതാ 
ഞ്ഞ്. സാക്രമികരോഗഘട്ടങ്ങളി 

ല് പ്രസ്തൂത കൃമികള് അത്ത എ 
ളപ്പത്തില് ചത്തുപോയില്ലെന്നു വ 
രാം. ഇതര മനുഷ്യമായി യാതൊ 
രു സമ്പര്ക്കവും പാലിക്കാതെ ഒറ 
യ്ക താമസിക്കുന്നവക്കും ദ്വിപ്യവാ 
സികള്ക്കും ഫ്ള, ബാധിക്കുന്നതു” 
എങ്ങനെയെന്നുള്ളതര് ഇന്നും ഒരു 

പ്രശ് നംത ന്നെയാണ്, 
ശരീരത്തിന് ക്ഷിണം ബാധി 

ച്ചിട്ടള്ളവരെയാണു് രോഗം എള 
പ്പത്തില് പിടികൂടുന്നത് യൃദ്ധകാ 
ലങ്ങളില്ം ആഹാരക്ഷാമമുമ്ള പ്പോ 

ഗാ അതു് കൂട്ടതല് വര്ദ്ധിക്കുന്നതാ 

യികാണാം. പുതിയ ആന്റിബ 
യോട്ടിക്ക് ഓഷധങ്ങളായ പെനി 

നിസിലി൯ മുതലായവ ഇന്൯ഫ് ളു, 

വന്സയെ തുടര്ന്നുണ്ടാകുന്ന രോഥ 
ങ്ങള്ക്ക് വളരെ ഫലപ്പദമതെ. 

എന്നാല് നിര്ഭാഥ്യവശാല് അവ 

മ്ക്കൊന്നിനുമ തന്നെ ഹഫളുത്വേഗ 
ബജത്തെ നശിപ്പിപ്പാന 

ന്നില്ല. 

ഭൂതക്കണ്ണ്ാാടിയില്കൂടെ നോക്കി 

യാല്പോലും കാണാത്ത അതിവ 

ക്ഷ്മളങ്ങായ വിഷബജങ്ങളാല 

ശ്ര ] 1) 

ത്രെ ഇന്ഫ്ളുവന്സായ്യണ്ടാകുന്ന 

അവയുടെ ഭിംക്ൂതി കണ്ടുപിടി 

ക്കുന്നതിലേയ്ക്രായി ഇലക് ടോണ് 

ത൧ണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയി 

ന്നാത; ര് 

നിശ്ചയമായി പായ്യവാന് സാദ്ധ്യ 
മല്ല. 

വിഷബിഴജുങ്ങള് വിവിധതര 
ത്തിലുമള വയാണ്. അവയില് ഒരി 
നം പന്നിയെ കൂടെക്കൂടെ ബാധിക്കു 
ന്നു. എല്ലാ വിഷബിജങ്ങ ദിലുംവെ 
ച്ച് വളരെ ആപല്ക്കരമായ ഒന്നാ 

ണത്. അതു” പന്നികളെ ബാധിക്കു 
തായാൽ മനുഷ്ൃക്കുണ്ടാകന്നതരം 
ബ്രോങ്ങ് കൈററിസ്സറും സ്ൃയൂമോണി 
യായ്യാം അവന്തും ബാധിക്കും. ഇത് 

അതുകണ്ട് ഉറപ്പ, പായുവാര് സാ 
ദ്ധ്ൃമല്ല. കാരണം 1918-മ ഫ്ളൂ 
പൊട്ടിപ്പ,റപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ 
ഇതര രോഗങ്ങളില് നിന്നു വേതി 
രിച്ച് കണ്ടുപിടിപ്പാ൯ പ്രയാസമാ 

യിരുന്നു. 
ഇന്ഫ്ളവന്സാ ആദ്യമായി ആ 

രംഭിക്കുന്നതു് തൊണ്ടവേദനയയംകരി 
നമായ തലവേദനയയംകൊണ്ടാണമ്. 

അതു പിന്നിട്ട് ശ്വാസനാള ത്തിലേ 
യ്ക്കും ശ്വാസകോശത്തിലേയ്ക്കു: പ്പ 

വേശിക്കുന്നു. ഗരുതരമായ അഖസ്ഥ 

യില് അതു് തൊണ്ടയിലും ശ്വാസ 
നാളശാഖകളിലും നിന്നു് രക്തസ്യ 

ന്ദമുള വാക്കിയെന്നു വദന്നഷ്ണ്രാം. ചി 

ലപ്പോള് അതിന് അനതരംഫ 
ലമായി ന്യ,മോണിയയ്യം, പള 
സിയ്യം, ശ്വാസകോശാവരണാത്ത 

രാളത്തില് ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരി 
നം രോഗവ്പാ നമ്മെ ബാധിച്ചുവെ 
ന്നും വരാം. | 

ശിശുക്കളില് അതു് ചിലപ്പോള് 
ദണ്ണൂളക്കമായി ആരാഭിച്ചേക്കാം. 

അതിനെ തൂടര്ന്നു“പനി 102 ഡി 

ഗ്രിയോ 105 ഡിഗ്രിയോ ആയി വര് 

ദ്ഥിച്ചേക്കാവുന്നതാണു്. മുഖത്തി 
നും, കഴുത്തിനും, നെഞ്ചിനും രക്ത 

ത്തുടിപ്പംണ്ടായിരിക്കും. രോഗിയായ 
ശിശുവിനു വളരെ അസുഖവും 
പലപ്പോഴ്ചം മോഹാലസ്യവ്യം ൭ 
ണ്ഭാകുന്നതാണ്ട്. തൊണ്ടവേദന 

യം വരട്ട ചമയം അധികം താമസി 
യാതെ കൈകാലു കള്ക്കു മുതമുകിനും 
വേദനയും ആരാഭിക്കു. ചുമ വ൪ 

ഥിക്കുന്നതിനാല് ഉദരപേശികള് 

ക്ക് വലിവുണ്ടാകും. കണ്ണിനു” ലേ 

ശമെങ്കിലും സമ്മര്ദ്ദം തട്ടിയാല് വ 

ഒരെ വേദനയു ണ്ടായിരിക്കും. മോ 

ഥിക്ക് ക്ഷിണവ്യം അസുഖവും കൂടു 

ലായി തോന്നുകയും ചെയ്യും. ശ്വാ 

സംകാശകങ്ങളെ മാതമല്ല, ഫു3യ 

ത്തെ തന്നെയ അതു് ബാധിക്കുന്ന 

നാണ്. ഇ൯ന്ഫ്രളുവന്സാശമിച്ചാ 

ലൂം ഇത്തരം സ്ഥിതിഗതികള് തു 

ചര് ച്ച് വിക്കിലി 



ക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

൫. 

ര്ന്നുപോകുന്നതിനാല് കൂട്ടതരാ 

പ്ദ്രവമുണ്ടാകും. ഇന്ഫ്ളുവ൯ 

സയെ തൃടര്ന്നു”് ചിചപ്പോള് ശരി 

രത്തിനു് അസ്വാസ്ഥ്യം തോന്നി 

യേക്കാം ഒരു പക്ഷേ അതൃണ്ടാകുന്ന 

തു” തലച്ചോറിലും കേന്ദ്രനാഡിവ്യ 

ഹത്തില്പം പ്രവേശിച്ച ിട്ടള്ള വിഷ 
ബിജംകൊണ്ടത്തെ. ചിലപ്പോള് 

അമാശയത്തിലും ചെറുകുടലിലും 

ഗരുതരമായ രക്ത സ്ൃന്ദമു ണ്ടാ 

യെന്നം വരാം, 

ഇന്ഫ്ളുവെന്സ ബാധിക്കാ 
തെയിരിപ്പാന് താഴെപ്പറയുന്ന നാ 

ലു കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും 
ഒരഷധങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതി 
നെക്കാള് നല്ലത്. 

1 ജലദോഷം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള വ 

തില്നിന്നു്” അകന്നുനില്ക്കുക. സാം 

ക്രമിക രോഗമുള്ള പ്പോൾ ഇതില് 

പ്രത്യകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണം. വാ 

യൂസഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഒനുഃ മുറിക്കുക 

ത്തു തിങ്ങിക്കൂടി നിതക്കുന്നതായാ 

ല് വായയവില് തങ്ങിനില്ക്കുന്നതാ 

യ ഏതു രോഗാണുവിനും ശരീരത്തി 

ല് പ്രവേശിപ്പാ൯ എളപ്പമുണ്ട്. 

2. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്െറ 

ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക. അതി 
ലേയഷ്ക്കായി നിങ്ങള് ശരിയായ തര 
ത്തിലുക്ൂ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടതാ 
കുന്നു. പാല്, മുട്ട, പുതിയ പഴങ്ങള്, 
പച്ചസസ്യങ്ങള് എന്നിവ ഭക്ഷണ 
ത്തില് ഉള്പ്പെട്ടത്തണം. പഞ്ചസാ 
രയം മധ്യരപലഹാരങ്ങളും അമിത 
മായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു് വര്ജജി 

ഒരുവ൯ ദിവസ 

ന്തോ കുറഞ്ഞതു” എട്ടമണിക്കുറെ 
ങ്കിലും ഉറങ്ങുകയും ആറോ എട്ടോ 
ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളം കുടിക്കുകയയം വെളി 
മ്രദേശത്തുനിന്നുകൊണ്ടു” ധാരാളം 
വ്യായാധം എട്ടക്കുകയും വേണം. 

3. കാലാവസ്ഥയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള 
മാററത്തെ അഭിമുഖികരിപ്പാന് നി 
ങ്ങള് അഭ്യ സി ച്ചിരിക്കണം. 
മറെറാരുവിധത്തില് പറയുകയാ 
൭ ണ ങ്കില്, ക്ര ടക്ക 

ടെ കുളിക്കുകയും കുളികഴിഞ്ഞാല് 
ഒരു പരുക്കന് തുവതത്തുകൊണ്ട് 
നല്ലവണ്ണം ഉരസി തോര്ത്തുകയയം 
വേണം. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത :യാ 

ല് ശരീരത്തിനു തിളക്കവും സഖ 
വ്യം ലഭിക്കും. 

4. നല്ല വായ്യസഞ്ചാരമുള്ള. മുറി 

കളിലിരുന്ന് ജോലിച്ചെയ്യുകയോ 
അഥവാ കഴിയുന്നതും 
സ്ഥലത്തിരിക്കുകയോ 

ഇതു” നിങ്ങളുടെ ചുററുമുള്ള 
ചെയ്യക. 

രോ 
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1, നു ട. ത കബവേ ല് .. 
കുട്ട ബേവേം.. [ [ ഴ് 

തുറസ്സായ . 

ആവയക്കു” ഉത്തമദര്ത്താവിനെ 
നല്കുക 

മാററീല്തഡ അബയാ ഡയാ 

മാററില്ഡ അബയ ഡയയുടെ 

““യൃവാവിനു് ഉത്തമ പത്നിയെ 
നല്കുക "എന്ന ലേഖനംആഗ 

സ്റ്റ് 9-ാംനു-യിലെ ““ചര്ച്ചു 
വിക്കിലി'"യില് പ്രസിദ്ധീക 
രിപ്പിരുന്നു. അബയഡയ എ 
ഗൃതിയ മറെറാരു ലേഖനമാ 

ണ് താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു”. 
ഉത്തമ ഭത്താവിനുണ്ടായിരി 

ക്കേണ്ട ഗുണവിശേഷങ്ങളാ 
ണ് പ്രതിപാദ്യവിഷയം. -- 

പത്രാ. 

രാജന് അസ്വസ്ഥനായി മുറി 
യില് അങ്ങോട്ടുമിക്ങോട്ടം നടന്നു 
കൊണ്ടിരുന്നു. സമാധാനപൂര്വ്വം 

കിടന്നുറങ്ങുന്ന തനെറ പത്തിയെ 
ആ യ്യവാവു” അമര്ഷത്തോടെ തു 

റിച്ചുനോക്കി--- അവളെന്തോ തെ 

ഗാണുക്കളടെ എണ്ണത്തെ ലഘൃയക 

രിപ്പാനും ജീവന്നു ആധാരമായ ഓാ 

ക്സ്സിജന് സമൃദ്ധിയായി ലഭിപ്പാ 

നും സഹായിക്കും. 
ഇന്ഫ്ളുവന്സാ ബാധിച്ചു 

കഴിഞ്ഞാല് രോഗശമനം ഉണ്ടാകു 
ന്നതുവരെയ്ക്കും കിടക്കയില് കിട 
ന്നുള്ള വിശ്രമമാണ് ആവശ്യം. പ 
നി അധികമുള്ള പ്പോശ പാനീയവ 
സ്തൂക്കള് കൂടതല് നല്കേണ്ടതാകു 
ന്നു. തലവേദനയ്യണ്ടെങ്കില് ഐ 
സ്സഞ്ചി നെറിയില് വച്ചുകൊ 
കള ണം. ശ്വാസോച്ഛ്വാസസംബന്ധ 
മായി കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുവരികില് നി 
രാവി ശ്വസിക്കുന്നതു കൊള്ളാം. അ 
തു് ചുമയെ നിയന്ത്രിപ്പാന്൯ സഹാ 
യിക്കും. രോഗിയ്യടെ മുറിക്കുകത്തുള്ളൂ, 
വായയ ഈര്പ്പമുള്ള താക്കിത്തിരപ്പാ 
൯ ആ മുറിക്കകത്തുവച്ചു് പച 

പ്രാവശ്യവ്യം വെള്ളം ച്യടാക്കി 
ക്കൊണ്ടാല് മതിയാകുഃ കഠിന 
ജ്വരമുണ്ടെന്നു കണ്ടാല് നയമോ 
ണിയയോ മറേറാ ബാധിച്ചിട്ട 

ണ്ടോയെന്നു് പരിശോധിപ്പാ൯ 
ഡോക്്ടരെ വരുത്തുന്നത് കൊ 
ള്ളൂ. 

---ആരോഗ്യബോധിനി 
ി 

ററ) ചെയ്തുമട്ടില്, വീട്ടിലുള്ള എ; 

ല്ലാവരും ഗാഡനിദ്രയിലാണ്ടു കഴി" 

ഞ്ഞു. രാജന് ഇതിനു മുമ്പും പ്: 

ലപ്പോഴുംആശാഭംനം നേരിട്ടിട്ടണ്ടട്. 

ലില്ലി എന്താണിങ്ങനെ, തന്നോട്ട 
തിരെ ചിതമല്ലാത്ത രിതിയില്, 

പ്രുതിസ് പന്ദിക്കാതെ, പെരുമാ. 

ന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാന് ആ യ്യ 

വാവ്യ് ശ്രമിച്ചു. അവള് ഇന്നും. 
ചെറുപ്പമാണ്, സൃന്ദരിയാണ്ട്. 

പത്തു വര്ഷം മുമ്പ് താന് വിവാ: 

ഫം ചെയ്തു മണവാട്ടിയിതനിന്നു: 

വലിയ മാററമൊന്നുമില്ല. അവശ 

തന്െറ നേര്ക്ക് ഇത്ര തണുപ്പനാ 

യി പെരുമാറാന് എന്താണ് 
കാരണം?” 

രാജനെറ നിരാശ ഒരു പുതിയ: 

അനുഭവമല്ല. അനേകം ഭത്താക്കു 
ന്മാര് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിഗതി 

യെ നേരിട്ടന്നുണ്ടു. എത്രതന്നെ: 
കരുണയ്യം ദീര്ഘക്ഷമയുമുള്ള മനു 

ഷ്യനും, പ്രതിസ്പന്ദിക്കാത്ത മ 
നോഭാവത്തോട്ട കൂടിയ ഭാര്യയുടെ. 

മുമ്പില് നിരാശനായിത്തിരുന്നു. 
ഒരു സ്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ത 

അപ്പനും ശ്രദ്ധാഹിനയുമായിത്തി 
രുന്നത്”? അവള് വിവാഹം കൊ 

ണ്ട് എത്താണു് പ്രതിക്ഷിക്കുക? 
തന്െറ ഭര്ത്താവില്പം അദ്ദേഹ 

ത്തിനന്െറ സ്നേഫത്ത।ല്യാ ഒരു ഭാ 
രൃയെന്ന നിലയിലുമുള്ള, സ്ൃരക്ഷി 
തത്വമാണ് ഒരു സ്ത്ര വിവാഫ 
ത്തില്നിന്നു തേട്ടന്ന മാലികമായ 
സംഗതി, സ്ൃയരക്ഷിതത്വം, സംര 

ക്ഷണം എന്നിവ തേടുവാന് യൃഗാ 
“തരങ്ങളായി അവള് പരിശിലിപ്പി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവളുടെ ആ 

ന്തര്ലിനമായ ദുരബലതയ്യം ശാരി 
രികമായ അപകരഷചിന്തയയമാണ്് 

ഇതിനു കാരണം. 
തന്െറ ഭത്താവിനെ സത്തോഷി 

പ്പിക്കണമെന്നതാണു് ഒരു ഭാര്യയു 
ടെ ഏററവും വലിയ ആഗ്രഹം, 

നേരേ മറിച്ചു്, തന്നെ ശരിയായ 

വൈകാരിക കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് 
നയിക്കാത്ത ഒത ഭത്താവിനോടട 
വേണ്ട വിധത്തില് പ്രതിസ് പന്ദ 
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ള്ക്കു കഴിയ്യന്നതല്ല. അ 
പക്ഷണിയമായ ആ അന്തരി 

ഒ്ഷമാണു” പ്രേമം. തരെ പ്രേമം 

ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ അംഗിക്ൃ 

തവസ്തൃതയായി ഭാര്യ കരുതിക്കൊ 

ള്ള ണമെന്നാണു് ഭത്താവ്യ് ആഗ്ര 
ഫ്മിക്കുന്നത്്. സാധാരണയായി, 
അവളങ്ങനെ പരിഗണിക്കുകയും 
ചെയ്യം. പക്ഷെ, ഒരു സ്റ്റ അതിനേ 
ക്കാള് വളരെ കൂട്ടുതത; വ്യാമിശ്ര 
മായ ഒരു വ്യക്തിയാണു, 
ഈ വ്യാമി ശ്ൃതയുടെ ഭാഗികമാ 

യ കാരണം, അവളെ സംബന്ധി 

ച്ചിടത്തോളം പ്രേമലിലയുടെ ആ 
വശ്യകതയാണ്ട്. പ്രേമവായ്പചി 
ന്െറ ആ നാടകം ഭത്താവു” ആവ 

ത്തിച്ചനുസ്മരിപ്പിക്കണമെന്നവള് 

ആഗ്രഹിക്കും. മൃദുലവും മ൭.സ൩,ണ 
വമായ കരപരിലാളനങ്ങള് വഴി 

ഭൂരത്താവു തന്െറ പ്രേമത്തെപ്പററി 
അവള്ക്ക് ആവര്ത്തിച്ചുറപ്പ നല് 

കണം. '*ഞാന് നിന്നെ പ്പേമിക്കു 

ന്നു”” എന്നുള്ള ആത്മാത്ഥമായ പ്ര 
സ്താവന, ആവര്ത്തനം കൊണ്ട് 
ആസ്വാദ്യത കുറജുന്നതല്ല. പ്രേമ 
രസനിഷ്യന്ദിയായ ഈദുശ രംഗം 
പരസ്പരാനുരാഗം വളരത്താനാ, 

ഇരുവരും പ്രതിസ്പന്ദിക്കുന്നതി 
നും ഇടയാക്കും. വിവാഹത്തിനുശേ 
ഷമുള്ള പ്രേമം, മററ രൂപത്തിലുള്ള, 
'പ്രേമത്തെക്കാള് വ്യാമിശ്രമാണ്ട്. 
അത്ത്” കായികവും ധിഷണാപരവും 

വൈകാരികവുമായ വ്യക്തിസത്ത 
മുഴവനെയുംസ്പരശിക്കുന്നതാണ്ട്. 

ചിലപ്പോള് ഒരു ഭര്ത്താവ് 
തന നേതൃത്വ ഗുണങ്ങള് പ്ര 

യോധഗിക്കുന്നില്ലെന്നു വരും. തന്െറ 
സ്വന്തം ചാരിതാത്ഥ്ൃയമാണു് അയാ 
ആടെ വിജയമാനദണ്ഡം. ഭാര്യ 
“അസംതൃ,ഫ്ലയും അസന്തുഷ്ടയ്യമാ 
യി പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടമ്പോള്, ഭര്ത്താ 
വയ് ഖേദത്തോട്ടം രോഷത്തോട്ടം 
കുടെ അവളെ നോക്കിപ്പോകുന്നു. 

അവള് ജന്മനാ തണുപ്പനാണെന്നു് 

അയാള് വിചാരിക്കും; തന്െറ ഭാ 
ഗൃഫിനതയില് വിലപിക്കുകയും 

ചെമ്മം. 
സ്ത്രിയടെ പ്രകൃതി ആഴമേറിയ 

വിധത്തില്, തികച്ചും വൈകാരിക 
മാണ്. “ഒരു പുരുഷന് പ്പേമം 

തന്നില്നിന്ന് അന്യമായ ഒന്നാ 

ണ്, എന്നാല് ഒരു സ്ത്രിക്ക് അന 

വളടെ സമ്പ്യരണ്ണുമ യ നിലനില്ലാ 

ണ് '” എന്നിങ്ങനെ ബൈറണ്പ്രദ 

അഭിപ്പായവ്പെട്ടിട്ടള്ളതു് വാസ്തവം 
ഒരു ഭാര്യയും ൬) ൭ 11, ടത്ത്താൂ൮ഠ, 

നി ഴ് ന് ന 1, | 

ഒരിടത്തരം 

മായ വിവാഫത്തില് പ്രവേശിക്കു 
മ്പോള്, അവരുടെ സന്തോഷം ൭ 

മേണ നശിച്ചു, ജിവിതം വിരസ 
ധും വൈവിധ്യരഹിതവ്വം ആയി 
ത്തീരുന്നു. പുരുഷനു തന്െറ ജോ 

ലിയിലും മററു കാര്യങ്ങളിലും അ 
ഭയം തേടാം. സ്ത്റിയാകട്ടെ, തന്െറ 

ഭത്താവുമായയള്ള ബന്ധത്തെ പൂര്ഷ്ണ്ൂ 

മായി ആശ്രയിച്ചാണു” കഴിയ്യക. 

ഭത്താവിനു തന്നിലുള്ളു താല്പര്യം 
നശിക്കുന്നതായി തോന്നുമ്പോള് ഭാ 

ര്യയയടെ ഹൃദയമനസ്സകള് ഏകാന്ത 
മായിത്തീരുകയാണു്. അദുശൃമായ 
ഈ കഷ്ടാനുഭവം അവളുടെ വൃ 
്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കും. അപ 
കര്ഷബോധത്തിന്െറ അറന്ത്ുള്ളി 
ലേക്ക് അവ്വള് ചുരുണ്ടിറങ്ങും. 

താന് അശരണയാണെന്ന് അ 
വള്ക്കു മനസ്സിലാക്കുന്നു; അതോടെ 

നിരാശ മൂര്ദ്ധനൃത്തിലെത്തുന്നു. 

അവളുടെ സൌന്ദര്യവ്യം വശ്യശ 
ക്തിയ്യമെല്ലാം നശിച്ചു”, അവള് 

തന്െറ 
പ്വേക്കാം, 

ത൭മ൯നറ സ്നേഹവും കരുതലും 

പല വിധത്തില് പ്രകടിപ്പിക്കാന് 
ഒരു ഭത്താവിനു കഴിയും. ഉദാഹര 
ണത്തിനു”, വിട്ടില് സഹായത്തിന് 
ആരുമില്ലാത്തപ്പോള്, ഭാര്യഅറ്ടമളെ 

യുടെ ഭാരം മുഴുവന് തനിയെ വഹി 
ക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്, ഭത്താവവ് ചാ 

രുകസാലയിത കിടന്നു്, പത്രം വാ 

യിച്ചു രസിക്കുക അയാളുടെ ചിന്താ 
ശൂന്യതയെയാണ കാണിക്കുക. വി 
വേകശാലിയാണെങ്കില്, ഉടപ്പി 
ന്െറ കൈ തെറ്ുത്തുവച്ച്, അയാള് 
ഭാര്യയെ സഹായിക്കാന് അട്ടക്കളു 
യിലേക്കു ചെല്ലും. അയാള് എത 

മാതൃം സഹായം നല്കുന്നുവെന്ന 
തല്ല, അയാളുടെ കരുതലിന്െറയം 
ഉല്ക്കണ്ഠയയടെയയം ചിഫി്ണമായ 

ആ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് അവളെ സ 
തുഷ്ടയാക്കുന്ന തു”. 

ഭത്താവിത്നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ 

കൂടാതെ ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ സമ്മാ 
നങ്ങള് ഭാംധൃത്ത്ൂു എത്രമാത്രം സന്തോ 

ഷകരമാണെന്നോ--കരു വിശറി 

യോ, ഒര സാരിയോ എന്തായാലും 
മതി; സമ്മാനത്തിനെറ വിലയിലല്ല 

തന്െറ നേക്ക് ഭത്താവിനുള്ള 

സ്നേഫത്മിനന്െറയും അഭിനന്ദന 

ത്തിനെറഴയം 1൮ ചനയാണതെന്നു 

ഒ തി൯ അവള് 

അതു” അവള് മറെലല്ലാത്തിലമുപ 

രിയായ്യി വിലമതിക്കുകയും 

൭ നന്ദിക്കുന്നു. 

൭ ൮൮൭ 

ആം 1 ആ ആഞ്ഞു 
ന്റ് ാധാംണ ജം; 

കഷ്ടകാലത്തില് ദു:ഖി 

ഒരു പുരുഷന് തന്െറ സായ് 
ഹ്നങ്ങള് ഭാര്യയോടും മക്കളോടും 
കൂടെ വിട്ടില്തത്തന്നെ കഴിക്കണമെ 
ന്നുള്ളതു” വളരെ ആവശ്യമാണ്. 
വളരെ കൂടതല് കുബ്ബയയോഗങ്ങളും 
സാമൂഫ്യച്ചടങ്ങുകളും ആനന്ദപ്പദ 
മായ വിവാഹബന്ധത്തിന് കോട്ടം 
തട്ടിക്കുന്നതാണു”. ഭാതികമായ ആ 
വശ്യങ്ങളും ആഡംബരവസ്തു മെ 
മെല്ലാം നല്കിയാലും ഭായ്യ്യ പിന്നി 
ട്ട് അസത്യപ്ലയായിരിക്കും. എ 
ന്തോ അപപഹരിക്കപ്പെട്ടവെന്നൊരു 
വിചാരം. അക്കായ്യത്തെപ്പാറി അ 
വളുടെ വാസ്ത്റവത്തിലൂകൂളു വികാര 
ങ്ങള് മിക്കുപ്പ്ോഴം പൂത്തു പകാ 
ശിപ്പിക്കാന് അവള്ക്കു കഴിയുനി 

ല്ല ടത്താവം് നിര്വികാരരും അ 
ശ്രകദ്ധനുമാണെങ്കില് പ്രത്യകിച്ചും. 

ഭത്താവ.” മിക്ക സായാഹ്നങ്ങളി 
ലം വിട്ടിലില്ലെന്നുവരുകില്, ദമ്പ 
തിമാര് തമ്മില് അകല്ച്ച ആരാഭി 
ക്കുകയായി. വൈകാരികമായ ഒരു 
ശുന്യാവസ്ഥ അവര്ക്കിടയില് ഒരു 
ഭിത്തി കെട്ടിയയയര്ത്തും. നേരേമരി 

“, ഡാധാരണയായി സായാഹ്ന 
ങ്ങള് വിട്ടില്ത്തന്നെ ചെലവഴിക്കു 
ന്ന ഭത്താവു* ചിലപ്പ്പോള് കൂടുതല് 
സമയം ജോലി ചെയ്ത താമസിക്കുന്ന 
പക്ഷം, അവള് അതു മനസ്സിലാക്കും, 
കുറേസമയം തനിയെ ചെലവഴി 

ക്കേണ്ടിവ ന്നതു സാരമാക്കുകയില്ല. - 
സ്റ്രിയടെ പ്രകൃതി പൂര്ണ്ണമായി 

മനസ്സിലാക്കുന്നപക്ഷം, വു ഷന് 

ഒരു പക്ഷേ, തന്െഴ ഭാര്യയെപ്പററി 

കൂട്ടതല് കരുതലു മുള വനായിത്ത രും; 
സ്ത്രി പുരുഷനേക്കാള് വളരെ കൂട്ടത 
ല് വ്യാമിശ്മായ വ്ൃൃക്തിത്വത്തോ 
ടുകൂടിയവളാണു്. തോന്നിയ വാ 
സവും ചാപല്യൃവ്വം അവള്ക്കു വ 
ഒരെ കൂടിയിരിക്കും. തന്െറ വ്യാ 
മിശ്രതയെപ്പുറരറി അവള്ക്കറിയാം. 
അതിലവള് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. 

അവള് തന്നത്താന് ശരിക്കു മനസ്സി 

ലാക്കുന്നില്ല; സ്വയാ മനസ്സിലാക്കു 
ന്നതില് അവള്ക്കു താല്ലര്യവയമില്ല. 

എന്നാല്, തന്െറ ഭത്താവ്, തന്നെ 

ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആ 

വള്ക്കു നിര്ബന്ധമുണ്ട്. 
പുരുഷനെറ മനസ്സ് നുക്തിപര 

മാണ്ട്. സ്ത്രീയടേതു് വികാരപര 
വ്യ. പുരുഷന് കാര്യകാരംധങ്ങള് 
വ പ്പകൊണ്ടു് ചിധതിച്ചും യക്തിവി 

ചാരാ ചെയ്തും നിഗമനങ്ങളിലെ 
ത്തുന്നു. സ്ത്രിയാകട്ടെ, ചിന്തിക്കുന്ന 
൬ നേക്കാള് ക്ുട്ടതല് വികാരവി 

ചര്ച്ച” വിക്കിലി 



1 
് 

ധ ; ന 

ന. ക്നേ ശ ഭര്ത്താവ്യം ഭാര്യയ്യം 

പരസ പരം പൂര്ത്ത്കരിക്കേണ്ടവ 

രാണ്ഡ്. പക്വതയുടെ പൂര്ണ്ണുപരി 

മാണത്തിലേയ്ത്കു വളര ന്നതിന് ഒരാ 

ള് ധറെറയാളെ സഹായിക്കുന്നു. 

ഉത്അമനായ ഭര്ത്താവ് തന്െറ 

ഹൃദയം ഭാര്യയുടെ മുമ്പില് തുറന്നു 
വയ്ക്കുന . തന്െറ ഓരോ ദിവ 

ത്തെ അനുഭവങ്ങളും രഹസ്യക। 
നാവകളും ഉതക്കര്ഷേച്ഛചുകളുമെ 
ല്ലാ അയാള് അവളേോട്ട തുറന്നു പ 
റയ൦. തന്െറ അടിയന്തിരമായ പ്ര 
ശ്ണങ്ങളും ഭയങ്ങളും ഭാര്യയെ താ 
റിയിക്കാതെ സുക്ഷിക്കുന്നതുമൂലം 
താന് അവളെ സ്നേഹിക്കുകയും ര 
ക്ഷിക്കുകയയമാണു് ചെയ്യുന്നതെന്നു 
തു ധിഥ്യാധാരണക്ക് ഭരര്ത്താവൃ 
ചിലപ്പോള് വശംവദനാകാറുണ്ടു്. 
അയാശ അവളെ വിശ്വസിച്ചു 
കാര്യങ്ങള് തുറന്നു പറയുകയാണു 
വേണ്ടതു്. തന്െറ ഭര്ത്താവയൃ ത 
ന്നെ വിശ്വസിക്കുക്യും തന്നിത ആ 
ശ്രയിക്കുകയയം ചെയ്യുന്നുവെന്നു ബോ 
ധ്യപ്പെടമ്പോള്, ബ്ൃഭ്ധി സ്വല്പ്പം 

കുറഞ സ്റ്റിപോലും, ബുദ്ധിമതിയ്യം 

സ്നഹമയിയുമായ ഒരു ഭാര്യയു 
ടെ നിലയിലേക്കു ഉയരാതിരിക്കു 
യില്ല. 

ഭത്താവു” ഭായ്യയുടെ പ്രയാസങ്ങ 
ള് കേള്ക്കുകയും അവള്ക്കഒവേണ്ട 

മാ൪ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശം നന്കുകയും ചെ 
യ്യേണ്ടതാവശ്യമാണ്ട്. - ഭത്താവൊ 

ഴികെ മററാര്ക്കും അവളുടെ വ്യാകു 
ലതയം അമ്പരപ്പും ദൂരികരിക്കാന് 
സാദ്ധ്യമല്ല. സന്തുഷ്ടയായ ഒരു 
ഭായ്യയ്ുപോലും ചിലപ്പോള് ആശ 
ക്കളും പരിഭ്രമവുമുണ്ടായെന്നുവ 

രാം. ഭത്താവിന്െറ ഉറപ്പുനല്കുന്ന 
രു വാക്കോ ദയാമസ്പണത കലന്ന 

പചെരുമാററമോ മതിയാകും, അവ 
ളുടെ വിഷമതകളെ ദുരികരിക്കാ 
൯. സത്തുലിതാവസ്ഥയ്ും സ്രക്ഷിത 
ത്വവും പു :സ്ഥാപിക്കുവാന്. ഇ 

ങ്ങനെ പരസ്പരമുണ്ടാകുന്ന ഇട 
ചെടല്,അവരെ ബന്ധിക്കുന്ന ശൃം 
ഖല ശക്തിപ്പെട്ടത്താ൯ ഉപകരിക്കു 

ന്നതാണ്. 

ഈ വിധത്തില് സ്നേഹി 
പ്പെട്ടകയ്യം അഭിനന്ദിക്കപ്പെടടകയം 

ചെയ്യുന്ന ഭായ്യ ആവശ്യം നേര്ടട 
മ്പോള് ഏതൊരു ത്യാഗകര്മ്മത്തി 
നും സന്നദ്ധയായിരിക്കും. കഷ് ടകാ 

ഡിസബര് 90 

പ്പെട്ടകഷേ?” 1൦ .വത്തിക ക്ളേശ 
ങ്ങളുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യമ്പോള്, 

അയാളോടൊപ്പം നിന്നു് സഹിക്കു 
ന്നതിന് അവള്ക്കുകഴിയും. അതിനു 

ള്ള ശക്തി അവള്ക്കലഭിക്കും. മാ 
ത്രമല്ല, ആ ശക്തി ഭത്താവുമായി 

പഠംവയ്ത്കുകയും ച്ചെയ്യും അവളില് 

അന്തര്ലിനമായ സഫനശക്തിവ 

ളരെ വല്ൃതാണു്. 

ജിവപയ്യന്തമുള്ള ഒരു കടപ്പാടും 

സമ 'പ്പുണവുമാണു് വിവാഹം... 

ദമ്പതിമാര്ക്ക്” പരസ്പരമുള്ള 
വിശ്വസ്തതയും ചാരിത്രൃയബോധവും 

പ്രേമജിവിതത്തിന്െറ അവിഭക്ത 
ഭാഗമായ മസ്പണത പാലിക്കുവാന് 
അവമര സഫായിക്കുന്നു ഒരു വ്യ 
ക് തിയെ സ്വന്തമായി, സ്വന്തം മാ 

തരമായി, പരിഗണിക്കാനുണ്ടായിരി 

ക്ക, പ്രധാനമാണു്, നാഗരികതയ്യ 
ടെ സംഭാവനയായ ലൈംഗിക മാ 
നദണ്ഡങ്ങള് നിഷ്ക്കരഷിക്കുന്ന 
നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഫലമായി 6 

യം ഉന്നതിയെ നം 

പ്രാപിക്കുന്നു. ഏകഭായ്യാ(ഭര്ത്ത,) 
ത്വമാണു”് ആ മാനദണ്ഡം.” 

വിവാഹിതന്െറ സത്യസന്ധത 
ഖും ആത്മാത്ഥതയും പരിശോധിക്ക 

ല്പ്പു[( 
ഗന്ധ 
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11ഥലട്ഥഠ്ട ലവ, 1൬5 ൨ മലന്്ഠ൦ 81151155. 

പ്പോഴ്ചം ഭത്ത:വാണു “7 
തലായി വിധേയനാകുന്നതു”. 

വാഫബന്ധത്തി൯ വെളിയില 8 
ഒരു പ്രേമബന്ധത്തില് ഉള്പ്പെട്ട 
ന്ന മനുഷ്യന് ഒരു നളബാഹുക ജീ 
വിതമാണു നയിക്കന്നതു”. താല്ക്കാ: 

ലിക മായി ശാരിരികമായ ഒരു സു 
ഖം തോന്ന൯മായിരിക്കാ. പക്ഷേ 
അതിനേത്തുടര്ന്ന് ആഅത്മപരിതാ 

പവും കുററബോധവുമാണുണ്ടാകക.. 

അതിന്െറ ഫലമായി ഭായ്യാഭത്താ: 
ക്മമ്പാ൪ തമ്മില് അകല്ച്ചയും. പൂ 
൪ണ്ണുമായും പക്വത വന്ന ഒരു: 

മനുഷ്യന് തന്െറ ലൈംഗികജീ' 
വിതത്തെ വ്ൃക്തിസത്തയുടെയും 

മനോബോദ്ധ്ൃത്തിനെറയയം മുഴുവ: 
നന് ആദര്ശങ്ങളമായി പൊരു 

ത്തപ്പെടുത്താ൯ കഴിയും. പൂര്ണ്ണമാ: 
യ്യം തനിക്കുതന്നെ അംഗികാരയോ: 

ഗ്ൃമായ ഒരു പെരുമാററ മാതൃക. 

യാണു് അയാള് പുലര്ത്തുക. 

ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്ത 
മനായ ഭത്താവിനെ നല്ക്ുക അ: 
വൾ അയാളുടെ കൂടെ ഭൂമിയയടെ. 
അററത്തോളം പൊയ്ക്കൊള്ളും. അ: 
ങ്ങനെയൊരു പുരുഷനുവേണ്ടി അ 
വള് തന്െറ ജിവനെ തൃജിക്കാന് 
പോലും തയാറാക്കാ, 

- ക്രിസ്ത്യന് ഹോം ബൃള്ളററിന്. 
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വീണ്ടും ഒരവസരം 
തിങ്കാം 

ഏശായ 9; 2,3 

ആഹ് ളാദകരമായ ക്രിസ്തുമസും 
ആണ്ടു പിഠപ്പം അടുത്തിരിക്കുന്ന 

ഈ സ്ൃയദിനങ്ങളില് നമ്മുടെ ചിന്ത 
ഒ വിഷയമാകേണ്ട പ്രധാന സം 
ഗതി എന്താണ്? പാപത്തിന്െറ 
യ്യം തോല്തവിയയടെയ്യം ഇഛാഭംഗഥ 

ത്തിനെറയും കരിനിഴല് വീശിയിട്ടു 

കള ജിവിതങ്ങളില് പ്രത്യാശയ്യടെ 
യും ആത്മവിശ്വാസത്തിനേറയ്യം വി 

ശൃദ്ധിയ്യടേയ്യാ പ്രകാശം പരത്തു 
വാന് കഴിയുന്ന ഏകമാര്ഗ്ഗമാണ്് 
ക്രിസ്തു. തങ്ങളുടെ ജിവിതത്തിന്െറ 
നികൃഷ്ടതയ്ുയം, വ്ൃത്ഥതയും പരാജ 
ബവ്യം ഓര്ത്ത് നിസ്സഹായരായി 
നട്ടം തിരിയയന്നവക്ക് നിമ്മലവും 
ഉദ്ദേശ്യപൂരണ്ണുവും വിജയകരവുമാ 

യ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു രണ്ടാ 
മതൊരവസരാകൂടി വാഗ്ദാനചൈ 

യ്വാന് ക്രിസ്തുമതത്തിനല്ലാതെ മ 

ഥെറാന്നിനും കഴിയുന്നില്ല. ഈ 
ചിന്ത അട്ടത്ത ചില ദിവസങ്ങളില് 

നമ്മെ ഭരിക്കട്ടെ. 

നമുക്കു” ഒരു ശിഗശ്തു 
ചൊവ്വാ 

ഏശായാ 9: 6-7 

ഏശായാ ദിര്ഘ ദര്ശിയയടെ ഈ 
പ്രവചനം എത്ര അത്ഭുതകരമായി 
നമ്മുടെ കത്താവിനെറ അവതാര 

ത്തിത് നിവത്തിയായി. ഏശായാ 
ഖി ി 

വിചാരിച്ച രിതിയില് യഹൂദ ജന 

തമ്ത്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല, നമുക്കെല്ലാവ 
ക്ഒമായി ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കു 
ന്നു. എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാവ 

രെയ്യം ഉദ്ധരിക്കുവാന് ശത്തിയ്യള്ള 

ഒരു രക്ഷകന് നമ്മുടെ മദ്ധ്യത്തില് 
വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു 

സ്സിനെറ മഹനീയ സന്ദേശങ്ങളെ 

ഉറപ്പോട്ടം ആരമവിശ്വാസത്തോടും 

കൂടെ നമുക്ക് സ്വികരിക്കാംം കേ 

വലം ഒരു ശിശു അതേസമയാ അ 
തആതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നി 
തൃപിതാവ്യ്, സമാധാനപ്പട---മനു 

ഷ്്യാവതാരത്തിനന്െറ അത്ഭൃതകരമാ 
യ വൈരുദ്ധ്യമാണതുമ് സൂചിപ്പി 
സ്തുന്നല്്. ദൈവത്തിന്െറ പ്രാബ 

ല്യം മനുഷ്യനെ 
നത്തില് 

ബലഫിന ജഡ 

പുതൃക്ഷപ്പെടുന്നു. അവ 

നെറ മഫ'മ നമ്മുടെ എളിമയില് 

വ തൂി൭ വട 2] എറ്താ 11 കാര 
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വേദവായനക്ക്റ്പ്പ കാഴ് 
ണം?” അവന് നമ്മെ സ്നേഹി 

ക്കുന്നു. കുപ്പയില് നിന്നു” നമ്മെ വി 

രണ്ടെട്ടക്കു ലാന് വറഞ്ഞരിക്കുന്നു. 

ദൈവം നട മ്മാടു കൂടെ 

ബയധന് 

മത്തായി 1: 16-23 
ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാന്, 

സമാധാനത്തിനെറ പ്രട,ഒരു പൈ 

തലിന്െറ ബലഹീിനതയിലും നിസ്സ 
ഹായതയില്ലം കൂടെ സ്രഷ ദാവായ 
ദൈ വത്തിനന്െറ ഉദ്ദേശാനുസ 
രണം അവന്െറ സ്വഭാവം മനു 

ഷ്യക്ക് വെളിപ്പെടടത്തിക്കൊട്ടക്കുന്ന 
തിനും, അവന്െറ ഇഷ്ടം നടപ്പിലാ 

ക്കുന്നതിനും ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി 
വരുന്നു. തെറ സ് നേഹത്തില്പാ 

കരുതലില്പം പാപമോ ചനത്തിലും 
സൌഹാര്ദ്ദത്തിലും കൂടെ അവന് 
നമ്മെ സമിപിക്കുന്ന. അത്തഭുതക 
രമായ അവന്െറ സ്നേഹസസര് 

ഗും നിരന്തരം അനുഭവിക്കുന്നതിനു 

ള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കോരോരുത്തക്കാ ഉ 

ണ്ടാകട്ടെ! 

മഠിയാമ്മിന്െറ പൃകഴ്, 
വ്യാഴം 

ലൃക്കോസ് 1: 46-55 
അനേക നൂററാണ്ടുകള്ക്കു മമ്പ് 

വ ഭിന്ന പരിത:സ്ഥിതികളില്ം 
മറിയാം പാടിയ ഈ സ്നോത്ര 
ഗീതം ഇന്നു് ഹൃദയത്തുടിപ്പോടു 
കൂടിയല്ലാതെ ആലപിക്കുവാന് ഒരു 
വിശ്വാസിക്കു സാദ്ധ്യമല്ല. നമ്മി 
ല് പലരും ദൈവത്തോട കൂട്ടതല് 
അട്ടക്കുന്നതു അവന് ചെയ്ത ഉപകാ 

രങ്ങള് ഓര്ത്തു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങള് 
നന്ദികൊണ്ട നിറയ്യമ്പോഴാണു്. 

എന്നാല് നമ്മുടെ ആരാധന വികാ 
രാവേഗമാകുന്ന കാഠററിനാല് ഉലയ്ു 

ന്ന ഒരു ഓടം മാത്രമായിത്തിര രുത്. 

നന്ദിയയുടെയും സന്തോഷത്തിന്െറ 

൬൦ ഒരു സ്ഥിരഭാവം നമ്മില വാ 

കണം. കുടാതെ ദൈവത്തിന്െറ 

സ്നേഹത്തേയ്യംശക്തിയെക്കാിച്ചു് 
നമക്കു ണ്ടായിടുമ്ള വിലയേറിയ അ 

നുഭവങ്ങള് യഥാവസരം മററുള്ളു 

വര്ക്കു പങ്കിട്ടുകൊട.വാന് നാം 

ശൃദ്ധിക്കണ. ജിവി തത്തിനെറ 

വിവിധാനു ഭവങ്ങളിരല് കൂടി ദൈ 
വാ നമ്മില് പ്രദവശിച്ചു മ്മെ 

നെറ സാക്ഷികളം ദുതന്മാരുമാ 

സ്ത്റി  പാന്തരപ്പെടത്തട്ടെ! 

നത്ത് 
ലൂക്കോസ് 2:4-7 

ഫിലിപ്പിയ൪ 2:3-7 
കിസ്തുമസ്സോടനുബന്ധിച്ചുദള മ 

ഹാസത്യം ദൈവം മനുഷ്യനെ 
സാദൃശ്യത്തില് ജനിച്ചു എന്നുള്ള 
താണ്ട്. ദൈവം നമ്മെപ്പോലെത 
ന്നെ നിസ്സഹായനായ ഒരു പൈത 
ലായി ജനിച്ചുവളര്ന്ന് ബാല്യവും 
കൌമാരവ്യം പിന്നിട്ട പുരുഷപ്പാ 
പ്ലിിയിലെത്തി. ഈ മഹാ അത്ത 
തം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ദൈവ 
ത്തിന്െറ അളവറാ സ്നേഹഥം 
കൊണ്ടുതന്നെ. ആ സ്നേഹം 

കൊണ്ടു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങള് നീരയു 
മ്പോള് പാലോസ് പായന്നത 

പോച്ചെ “ക്രിസ്തു വിലുള്ള ഭാവം" 
തന്നെ നമ്മിലും ഉണ്ടാകും, അപ്പാ 

ള് നാമും അവനെപ്പോലെ തന്നെ 
ത്താന് താഴ്ത്തി മാറുമ്ളുവരെ 
സ്നേഹിഒ്ഒം. ഈ ലക്ഷ്ൃയപ്പാഫി 
ക്കുവേണ്ടി ഈ ക്രിസ്തുമസ്സിതൃനമു 
ക്കു വീണ്ടും. നമ്മെത്തന്നെ സമപ്പി 
ക്കാം. അപ്പോള് നമ്മുടെ ബലചഫിന 
തകളില് ക്രിസ്തരവിന്െറ ശക്തി അ 

ത്ഭൃതകരമായി പ്രവത്തിക്കും. 

ത്തത് മസമര്പ്പുണത്തിന്െറ 
വില 

ശനി 

അപ്പോ.പ്രവൃത്തികള് 6:8--15 
7:58--6 

ഇന്നലെ നാം നടത്തിയ ആത്മ 
സമര്പ്പുണന്തിനന്ൊ വിലയെത്താ 
ണെന്നു ഇന്നു നാം വായിക്കുന്നു. ജി 
വന് കൊട്ടത്തു പോല്ലാ ര്രി്തൂവി 
നോടുമുള വിശ്വസ്തത പാലി ഒ 
വാന് നാം ഒനുങ്ങു നില്ലെങ്കില് നാം 

മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പാ ചിലമ്പുന്ന 

കെകൈത്താളമോ മാത്രമാണ്. ഈ 
പരമാത്മാ നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തു 

ണ്ടോ? നമ്മുടെ ആമത്മസമര്പ്പ 
ണം എതമാത്രാ പ,രണ്ണമ.ണോ 

അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജിവിതംഫല 
പ്രദ ു മായിരിക്കുമ. വി. സ്നേപ്പാ 
നോസിന്െറ രക്തസാക്ഷി ത്വംമൂലം 

കാഞ്ഞപക്ഷം ഒരു ആത്മാവെങ്കി 

ലം ക്രിസ്തുവിനു ലാഭമായി. എന്നാ 

റ) വാസ്തവത്തില് ഒരാത്മാ വി 

നൊ തിരിച്ചുവരവു മാതമല്ല ശജ 

ലിനെ മാനസാതറാകോണ്ടു സാ 

ധിപ്പത്. കിസ്മ്വിന്െര ക്രൃഛശാ 

രോഹണം ഒവതരത്തില് പാഞ്ഞാ 

ല് ആപാരാനുഷ്ഠാനങ്ങതില് മാ 

ചര്ച്ചു്വിക്കിലി 



ി 

മായ നിന്െറ വിജയമായിരു 

അ. ആ സമ്പ്റദായത്തിന്െറ അ 

ധാപതനമാണു” പരീശന്മാരില് പ 

രിശനായ ശാലിന്െറ (പൌലോ 

സിനെറ) മാനസാത്തരത്തിനെറ 

വിശാലമായ അര്ത്ഥം, നമ്മുടെ 

സാക്ഷ്യം വ്യക്തികളെ മാത്രമല്ല 

സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടെ കിഴ്മേ 
രാ മറിച്ചേക്കാം. 

ഞായര് 
യോഹന്നാന് 21:20-22,54 
ഇമ്മാനവേത്---ദൈവം നരദമ്മാ 

ടകുടെ--ഇതാണ് ക്രിസ്തുമസിനെറ 
സാരവും സന്ദേശവും. വിഗശുദ്ധന്മാ 

രായ പത്രോസിനോട്ടം യോഗനന്നാ 

നോട്ടം കൂടെ ദൈവം എത്രയധികം 

ചേര്ന്നാണു നടന്നതു”! ക്രിസ്തയേശു 
വില് ദൈവത്തോട്ടള്ള നിത്ൃയസ 

മ്പര്ക്കവ്യം സ്നേഫഹബന്ധവും ന 
മനുടെ ജിവിതത്തില് എത്രമാത്രം 

അനുഭവമാകന്നുവോ അത്രമാത്രം മ 
റവ൮ ള്ള വരോട്ടള്ള നമ്മുടെ സാക്ഷി 

ക്ക ശക്തി കൂട്ടം. വി. യോഫനന്നാ 
ന്െറ കൃതികളില് സര്വത്ര പ്രതി 
ഫലിച്ചു കാണുന്ന നന്മയയം സ്നേ 

ഫവ്യം വിനയവ്യം മനസ്സ്റലിവയം 
അവനില് പവികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു 
വന്നതു” യേശുക്രിസ്തുവാണ്. നമ്മു 

ടെ സ്വഭാവത്തില്ം അവന് ഈ 
വിശിഷ്ടഗുണങ്ങള് വളത്തിക്കൊ 

ണ്ടവരട്ടെ! 
ി ി 

ഡിസംബര് 98 മുതല് 

തിങ്കാം 
ക്രിസതുമസ്സിന്െറ സത്യം 

മത്തായി :13-16 
നിര്ദ്ദോഷികളുടെ കൂട്ടക്കൊല, 

അഭയാര്ത്ഥികളടെ ഒളിച്ചോട്ടം 
ഈ അട്ടത്തകാലത്തു നടക്കുന്ന സം 
ഭാവങ്ങളെയാണിവ അനുസ്മരി 
പ്പിക്കുന്നതു”. കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാ 
വൃന്ന വിധത്തില് നമ്മടെ ഈ 
ലോകത്തിലേക്ക് -പാപവും വേദ 

നയം ഞെരുക്കവയംനിറഞ്ഞഈലേോ? 

കത്തിലേക്കു-തന്നെ ദൈവം വാസ്ത്റ 

വമായ്യം വന്നതിനാല് “ദൈവം ന 
മ്മോട്ടകൂടെ' എന്നു പറയുന്നതില് 

അലങ്കാരഭാഷ ഒട്ടുമില്ല. നമ്മ,ടെ 
മനുഷ്യസ്വഭാവം ധരിച്ചു് മനുഷ്യ 
ജിവി തത്തിലെ പ്രതികൂലസാഫഹച 

ര്ൃയങ്ങളില് അടിപതറാതെ മുന്നേ 

റിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യ 

ഡിസംബര് 20 

ചൊവ്വാ 
ജ്ഞാനികകളോോടുകൂടെ 

മത്തായി 2:7-11 
തന്നെ വിശ്വാസത്തില് അന്വേ 

ഷാിക്കുന്നവരുടെയെല്ലാം കൂടെ ദൈ 
വമുണ്ട് --എത്ര സര്വജനീനമാ 
ണ് ക്രിസ്തുവിനെറ സന്ദേശം! പാ 
വം ആടിടയന്മാരും ജോത്സ്യം പഠി 

ച്ച വിദ്വാന്മാരും ഒരുപോലെ സമാ 

ധാനപ്രഭവിനെ സന്ദര്ശിച്ചു വണ 
ങദുന്നു. സ്വന്തം കാര്യം ഒന്നും കാ 

ബമാനല്ല യേശുവിനെ വന്ദിക്കുവാ 
൯ മാത്രമാണ് അവര് ദുൃരയാത്ര 
ചെയ് തൂ വന്നെത്തുന്നത്. പൊന്നും 
മൂരം, കുത്തുരുക്കവയും കിഴ്വഴക്ക 
ത്തെ കുറിക്കുന്നു. പല ജാതിയിലും 
നിലയിലും വിലയിലും ഉള്ളുവ൪ 

തങ്ങളുടെ പ്രത്യക കഴിവുകള് ക്രി 
സ്കൂവിനു സമരപ്പ്ിക്കേ ണ്ടതുണ്ട്. വാ 
സനകളുടെ വൈശിഷ്ട്യമല്ല സ 
മര്പ്പണത്തിനെറ നിരുപാധികത്വ 
മാണ് പ്രധാന സംഗതി. 

ബുധന് 
ദൈവവും യാവ്വനവൃം 

ല്ക്കോസ് 5:40-51 

ശിശുവായ യേശുവിഒന്റ ശരീ 
രവും മനസ്സും അരോഗദ്ദഡമായി, 

സ്വാഭാവികമായി വളന്നു, അവന് 
തനിക്കു താന് പോന്നവനായിത്തി 
സ അവനെറ വളരച്ച സത്തു 
ലിരമായിരുന്നു. കരമാരദശ യില് 
കുട്ടികള് കാണിക്കാറുള്ള തന്േറട 
വയം തോന്ന്യാസവും വളരെ വിവേ 
കലൂവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടേ 
ണ്ടതാണ്. ദൈവം തന്െറ പി 

താവാണെന്നും അവനെറ ഇഷ്ടവും 

വേലയ്യമാണു് തന്െറ ജിവിതത്തി 
൪ സവ്ൃവപ്രധാനമെന്നും ദുഡവി 

ശ്വാസമുള്ളു യേശുകുമാരന് ദേവാ 

ലയത്തിൾ തന്നെ ഇരുന്നുകളയാമെ 
നനു വിചാരിക്കാതെ മനെറ ഭവ 
നത്തില് തിരികെയെത്തി മാതാപി 

താക്കന്മാര്ക്കു കീഴ്പ്പെട്ട ഒരു അ 

ജ്ഞാത ജിവിതം നയിക്കുന്നു. 

വ്യാഴം 

നാമെപ്പ്രാവരോടുടം കൂടെ 
യോഹന്നാന് 10:90 17:6-11,93 

“ഞാനും എന്െറ പിതാവും ഒ 

ന്നാണു” എന്നുള്ള യേശുുവിനന്െറ ദു 
ഡപ്രഖ്യാപനം ക്രിസ്തുമസിമന്െറ 
യഥാത്ഥ സാരം ഗ്രഹിക്കുവാന് ഇ 

മ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വിശ്വാസ 

നഞ്ത്മന്റ ഉ 
വിനെ തൊട്ടില് മൃതര്൪ 

യ്യും പുനരുത്ഥാനം മുതല് സ 

രോഹണഠം വരെയും ദര്ശിക്കു ന്നവ 

വാസ്തവത്തില് ദൈവത്ത ന്െറ 

സ്വഭാവത്തെയും പ്രവര്ത്തനരീതി? 

യേയയമാണു” ദര്ശിക്കുക. അനുദി: 

നജിവിതത്തില് ക്രിസ്തമസ്തിനെറ 

സന്ദേശം എന്താണ്? ഇമ്മാനുവേ. 
ല്,നാമോരോതത്തരുടെയയ ഉള്ളില്. 

വസിക്കുവാന് -- ഐക്ൃയത്തിന്നെറ 
യും സ്നേഫത്തിനെറയം പരസ്തുത 
ധാരണയുടെയയം ആത്മാവു നല്കു. 

വാന്-- അ ഗ്രഹിക്കുന്നു. 

വെള്ളി 

ഭൂതകാലത്തിനെറ ഭാരം. 
ഫിലിപ്പിയ൪ര 3:13 

പുറന്നാളിനും ആണ്ടുപിറപ്പിനും: 
മററും നാംപലതും പല പതിയ: 
ശപഥങ്ങള് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാ 

ല് കഴിഞ്ഞകാലത്തു നാം കാണിച്ചു. 
കുററങ്ങളും പാപങ്ങളും നമ്മെപ്ൃ, 
റകോട്ട വലിക്കുന്നു. പിന്പിലുള്ള 
തു മറക്കാന് നമ്മില് പലരേക്കാളും 
വിഷമമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരു: 

ന്നു പാലോസ്--പരിശ പാരില് 
പരിീശന്, പണ്ഡിതന്, റോമാപഈ. 
രന്, അഭിമാനി... എന്നാല് ക്രി 
അവനെ ഉടച്ചുവാര്ത്തു. പിന്പി: 
ലുളള പരാജയങ്ങളെ തൊഴിച്ചെ 
റിഞ്ഞു്, മുന്പിലുളള പ്രത്യാശയി 
ലേക്ക് കുതിച്ചുകയറുവാന് ക്രിസ്തു. 

വിറ നിരന്തരസസേശ്ശും ഇന്നും 
ഈയാണ്ടിലും നത്മെ സഹായിക്കു. 
ട്ട! 

ശനി 
ഒരു പൃതിയ സ്പഷടി 
കൊരിന്ത്യ 5:17-19 

നമ്മെ പുറകോട്ടു വലിക്കുന്ന ശ 

ക്തികളെ കിഴടക്കുവാന് നാം ക്ര? 
സ്തുവിലായിത്ത്രണം. അഥവാ 
ക്രിസ്തുവുമായി നിരന്തരസംസഗ്ഗം 

ചെയ്ത്ത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ക്രിസ്തു 
വിനെറ ധനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാക 

ണം. ക്രിസ്തു നമ്മടെ ഉള്ളില് 

വസിക്കുമ്പോള് നന്മയെന്നെന്നു മ 
നസ്സ്ിലാക്കാ൯ മാത്രമല്ല നയ പ്രവ 
ര്ത്തിക്കാനാ കൂടിയുളള ശക്തി ല 

ഭിക്കുന്നു. ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനിക 

ളുടെ സവിശേഷത അവരുടെ 

ചനെരമ്മല്ലയമല്ലാ തിരുത്തുവാ 

നും കേട്ട പോക്കുവാനും ക്രിസ്തു 

വില് പുതിയ സുഷ്ടികളായിത്തി 
രുവാനും അവര് പ്രഭര്ശിപ്പിച്ച മ 
ങ്ങാത്ത താല്പ്പര്യമാണ്. ഈ പുതു 

11. 



ബം 
ാണ്ത്തി ു 

ന് ന് അന്ത ലാളി 

ക്രിന്യൂമറ്സ് വ്വ. 
൨൫൭. തൊമ്മന് 

"അന്നു് ആ പ്രദേശത്ത് ഇടയ 
ന്മാര് രാത്രിയില് അആട്ടിന്കൂട്ടത്തെ 
കാവല്കാത്തു വെളിയില് പാത്തി 

രുന്നു. അപ്പോള് കത്താവിന്െറ ഒരു 
ദൂതന് അവരുടെ അരികെനിന്നു, ക് 

ത്താവിനെറ തേജസ്സ് അവരെ ചു 

റഠറിമിന്നി, അവര് ഭയപരവശരായി 
ത്തിന്നു ദൂതന് അവരോട്ട്; ഭയപ്പെ 
ടണ്ട; സവ്വജനത്തിന്നും ഉണ്ടാവാനു 

തേളാരു മഹാസന്തോഷം ഞാന് നി 

അ്ങളോട്ട സ്ൃയവിശേഷിക്കുന്നു. കുത്താ 
വായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് 
ഇന്നു ദാവിദിന്െറ പട്ടണത്തില്നീ 
അ്ങള്ക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു...എ 
നനുപറഞ്ഞു."” (ല്യക്കോസ് 2: 89-11) 

കര്ത്താവായ ക്രിസ്തു എന്നര 
ക്ഷിതാവ്ു് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു 
ളൂ വാര്ത്തയാണ് സര്വ്ൃവജനത്തി 

നും ഉണ്ടാവാനുള്ള മഹാസന്തോഷ 
മായി ദൈവദൂതന് പ്രഖ്യാപനാചെ 
യകൃത്. ക്രിസ്തുമസ്സിനെറ സദ്ദേശം 
സര്പ്വോപരി സന്തോഷത്തിന്െറ 
ഒരു സന്ദേശമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികള് 
ഇത്ര ആഹ്ളാദപൂവ്യം ആഘോഷി 
ഒ്ജകയയം ആകാക്ഷയോട്ടകൂടി നോ 

രിപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറെറാരു 
സന്ദര്ഭം ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാ 
ണ്ട്, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനെല്ലാം 
നിദാനമായിരിക്കേണ്ടതു്, ഏകദേ 

ശാ രണ്ടായിരം വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പ 

വര്ഫത്തില് ദൈവം നമ്മെ പ്യന൪ 

ജിവിപ്പിക്കട്ടെ 

ഞായര് 
സകലവ്വം പുതുക്കുന്നവന് 

വെളിപ്പാട്ട് 2:15 

വെദിപാട്ടചുസ്തകത്തില് പറയു 

ന്നതെല്ലാം അതേപടി നമ്മൃടെ ക 
ണ്മമ്പില്് ആസന്നഭാവിയില് വ 

ന്നെത്തുമെന്നു വാദിക്കുന്നവരുണ്ടു്.. 
എന്നാല് കുറചുകൂടെ ഗഫനമായ 

അത്ഥം അതിലെ പല പ്പസ്താവന 
കള്ക്കും ഉണ്ടെന്നു” ഇന്നത്തെ പാ 
ഠം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദൈവം ന 

മ്മില് കൂടാരവാസം ചെയ്ത്, നമ്മ 
ടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ച് നമുക്ക് 
ഒരു നവോമ്മേഷം നതകുന്ന സഭാ 

ഗ്്യാനുഭവം ഈ നവവത്സരകാല 

ത്തു നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ! 

ണ്ടായ ആദ്യത്തെ ആ ക്രിസ് മുമസ്സ് 
ദിനത്തില് മനുഷ്യകുലത്തിനെറ മു 
വനും രക്ഷഷ്്രായ। ദൈവം മനുഷ്യാ 

വതാരം ചെയ്ത എന്ന വസ് തൃുതയാ 
ണു്. ആണ്ടിലൊരിക്കലുക്ളൂ നമ്മുടെ 
ക്രിസ് തുമസ്സാഘോഷം വിസ്മയ 
നിയമായ ആ ചരിത്രസംഭവത്തി 

ന്െറ സ്മരണ പുൃതുക്കുവാനും അ 
തിന്െറ ആത്മീയ അര്ത്ഥം കുേക്കൂ 
ടി ആഴമായി ഗ്രഹിക്കുവാനും നമ്മെ 
സഹായിച്ചേക്കാം. എന്നാല് അതു 
കൊണ്ടുമാത്രം ക്രിസ് തുമസ്സാഘോ 
ഷ്ഠ പൂത്തിയാകുകയോ അതിന്െറ 
ഉദ്ദേശം സഫ്ലമാക്ുകയോ ചെയ്യുക 
യില്ല. ദൈവം മനുഷ്യാവതാരം ചെ 
യ്ത് മനുഷ്യരെ ദൈവമക്കളാ 
ക്കിത്തിക്കു വാനാണ്. എന്നാല് 
ദൈവം മന്ഷ്്യാവതാരം ച്െചെയ്തതു 
കൊണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യര് ദൈവമക്ക 
ളായിത്തീരുന്നില്ല. മനുഷ്യാവതാരം 
ചെയ്ത ദൈവത്തെവിശ്വാസത്താല് 
സ്വഹൃദയങ്ങളിലേക്കു സ്വികരിച്ചു 

അവനെറ ഫിതത്തിനു ജിവിതമമു 

വനും വിധേയമാക്കുന്നവര മാത്ര 

മാണു് ദൈവമക്കള് എന്ന പദവി 
യിലേക്ക് ദൈവത്തിന്െറ കൃപ 
യാല് ഉയത്തപ്പെട്ടന്നതു”. ഇതാണ്ട് 

ക്രിസ്ത്രീയ രക്ഷ. രണ്ടായിരം കൊ 

ല്ലാ മുമ്പ് ഭൂജാതം ചെയ്ത ക്രിസ്തു 

അദൃ,ശ്യനായിട്ടെങ്കിലും സജിവനാ 

യി ഇന്നു: നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നു. ആ ക്രിസ്തുവി.നാടുള്ളൂ. 

സുദൃഡമായ ആത്മിയബന്ധമാണ്ട് 

ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ജീവന്, 

““ക്രിസ്പ ഒരായിരം പ്രാവശ്യം ബേ 

ത്ലഫ്ഥേമില് ജനിച്ചാലും നിന്െറ 

ഹൃദയത്തില് ജനിക്കാത്ത പക്ഷം 

നി എന്നേക്കുമായി നശിച്ചുപോ 

യേക്കാം"” എന്നു ഒരു കവി പാടി 

യതു പരമാര്ത്ഥമാണ്. നമ്മുടെ 

ഓരോരുത്തരുടെയ്യം ഹൃദയത്തിരു 

ക്രിസ്തു ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യകത 

യെ ആണ് ഇതു് ച്ൃണ്ടിക്കാണി 

ക്കുന്നത്. പരലോസ് അപ്പ്പോസ്ക്റൊ 

ലന് ഗലാത്ൃക്കുളള ലേഖനത്തിന് 

പറയ്യന്നതു “ക്രിസ്തു 

നിങ്ങളില് ഉരുവാകുവോളും ഞാ൯ 

നേ ദത ക. 

(ര പസ്വവവേദ നപ്റടടന്നു. ₹ 

ത്യര്. 4:19) 

(ഗലാ 

ന, 
ല്ല അത്ത ഹേമി അഴു 
തശിശു ദൈവം തന്നെ ആയിരുന്ത 
എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും വിശ്വസി 
ക്കകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഒആു 

ജനനം ഇന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്ത 
രുടെയ്യം ഹൃദയത്തില് ആത്മിയമാ 

യി ആവത്തിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള 
താണു” സര്വ്ൃവപ്പയധാനമായ കാര്യം. 
അതു സംഭപവിക്കുന്നില്ലെങ്കില് നമ്മു 

ടെ ക്രിസ്തമസ്സാഘോഷമെല്ലാം കേ 
വലം നിരത്മകവും നിഷ്പ്രയോ 
ജനവും നിര്മുജീവധഖയമായ കരു ചട. 

ങ്ങായി പ രിണമിച്ചേക്കാനിടയു 

ണ്ട്. ക്രീസ് തു തന്നില് ഉരുവായ 
അനുഭവം അപ്പോസ്തൊലനുണ്ടായി. 

അതിന്െറ ഫലമായി ““ഇനി ജി 
വിക്കുന്നതു ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അ 
ത്രെ എന്നില് ജീവിക്കുന്നതു" 
എന്നു സാക്ഷിക്കുവാന് അദദുഛം 
ധൈര്യടഭപ്പട്ട. തനി ഒണ്ടായ അനു 
ഭവം തന്നെ തനെറ ഗലാത്ൃയസ 

ഹോദരദരന്മാക്കുമുണ്ടാകണമെന്നു പയ 
ലോസ് ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായി 

താന് പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കു 
ന്നതായി തനിക്കു തോന്നി. ഇതു 
വെറും അലങ്കാരഭാഷയായി നമു ൭ 
തോന്നിയേക്കാം. എന്നാല് മറരാരു 
ടെയെങ്കിലും മനസ്സ മിരിവിനും ആ 
ത്മീയ വചൂര്ച്ചഴ്കകും ആത്മാര്ത്ഥമായി 
ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാര്ത്ഥിക്കുകയും 

പ്രവത്തിക്കുകയും സ്വയം വിശു ദ്ധി 
കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടളളവര്ക്കു മ 
നസ്സ്ിലാക്കുവാ൯ കഴിയുന്ന ഒരനുഭ 
വമാണ് ഇതു്, ഒരു മാതാധു 
തന്െറ ഗര്ഭത്തില് വഹിക്കുന്ന 

ശിശുവിനെറ ജനനത്തിനായി പ്ര 
സവവേദന അനുഭവിക്കുന്നതു ചമ 
ലെ തന്നെയാണു് ഒരാത്മിയ പി 
താവ തന്െറ മംള്കില് ക്രിസ്തു ഉദ 
വാകു ന്നതിനായി ഭാരപ്പെടുകയയം 

ആത്മാവില് വേദന അനുഭവിക്കു 

കയും ചെയ്യുന്നതു്. ക്രിസ്തുവിന്െറ 

ബിജം, മാമോദിസാമൂലം തന്െറ 
ശരരത്തോട്ട സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട 

നാമോരോത്ത്തരിലും സ്ഥിമിചെ 

യുന്നുണ്ട്. എന്നാല് അതു വമൂര്ച്ച 
പ്രാപിച്ചു നമ്മുടെ ജിവിത ന്തിത 

' പ്രതൃയക്ഷമാകണമെങ്കില് സഭയില് 
ലഭ്യമായിട്ടള്ള, സമൂദ്ധിയായ കൃപാ 
വരങ്ങളുടെ സഹായത്തോട്ട കൂടി 

നാം സഹഫകരിക്കേണ്ടതാവശ്ൃമാ 
ണ്ട്. 

യേശു ക്രിസ് തുവിന്െറ സവിശേ 
ഷവും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും കൂടി 
ൃരുമ്പേേള് ഒ വ പുതിയ'മനുഷ്യ്യ൯ 

സംജാതമാകണം ““ഒരു മനുഷ്യനു 

ചര് ച്ചു വ ിക്കിലി 



4 ളെ ഏററു പറഞ്ഞു് 

പുറപ്പെട്ടവിക്കയും 

അപ്പോസ്സൊലന് പായുന്നു. ഈ പു 
തിയ സൃഷ്ടി മനുഷ്യന് ആന്തര 

“യ ജീവിതത്തില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കു 

വാന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിടടള തല്ല. 
അതു മററുളളവക്കു ദൃശ്യമായ വിധ 

ത്തില് പ്രത്ൃയക്ഷപ്പെട്ടകയം ഫ്ച്ചം 
ചെയ്യണം. 

എല്ലാം പൃതുക്കപ്പെട്ടന്ന ഒരു പ്രത! 

തിയാണ് ക്രിസ് തുമസ്സുകാലത്തു”് 
എവിടെ നോക്കിയാലും 
ഉണ്ടാകുന്നതു്. വിട്ടകളം പള്ളിക 
ഒം അലങ്കരിച്ചു മോടിപിടിപ്പിക്കു 
വാനേ- കിസ്പമസ്സ കിത്തനങ്ങള് 

ചാടടവാനോ എല്ലപ്പമാണു.എന്ന: 

ല് ജിവിതത്തെ പുതുക്കിരൂപാന്തഗ 
പ്പേടുത്തുക അത്ര എളപ്പമല്ല. അ 
തു” ഒരാവശ്യമായി പലരും കരുതു 
ന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ക്രിസ്തിയജിവി 
തം പൃനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ളൂള അ 
വസരമായി ഈ ക്രിസ്തൂമസ്സുകാലം 
നാം സ്വാഗതം ചെയ്യുമോ.? അതി 

നായി നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യു 

വാന് കഴിയ്യം?വഴക്കുകളോ വിദ്വേ 
ഷങ്ങളോ ഉണ്െങ്കിത അവ പറ 
ഞ്ഞു തിരത്തു മററുള്ള വരുമായി നി 
രുപ്പാകുവാന് നമ്മാല് കഴിയുന്നതെ 

ക്യാം നാം ചെയ്യുമോ? ഒദ സ്വയ 
പരിശോധന നടത്തി സത്യ അനു 
താപത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പാപങ്ങ 

ദൈവവ്യമാ 
യി... നിരപ്പാകുവാന് നാം തയ്വറാകു 

രമ? കുത്താവിന്െറ ജനനപ്പെരു 
ന്നാള് ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയില് 
വിശുദ്ധകുര്ബ്ബാനാനുഭവം വഴിയാ 
യി കത്താവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയ 
ങ്ങളിലേക്കു പുതുതായി പ്രവേശി 
പ്പിച്ച്, കത്താവിനോട്ടകൂടെ ആ 

ഫ് ളാദങ്ങളില് പകംകൊള്ളവവ൯ 
നമുക്കു കഴിയുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള, 

സന്ദര്ഭങ്ങളില് വിശുദ്ധകര്ബ്ബാ 
നാനുഭവത്താല് നമ്മുടെ പരസ്്യാ 
രാധനന്ത്കും, ആഹ്ളാദ പ്പകടനങ്ങ 

ള്ക്കും മകുടം ചാരത്തുവാ൯ കഴി 
.ഞ്ഞെങ്കില് എത്ര നന്നായിരുന്നു! 

ക്രിസ്തുമസ്സ് സന്തോഷത്തിനെറ 
കാലമാണു. എന്നാല് നമ്മുടെ സ 
ന്തോഷം കേവലം സ്വാത്ഥപരമായ 
ഒന്നായിരിക്കരുതക്. സന്തോഷിക്കു 
വാനുള്ള കഴിവോ പരിത സ്ഥിതി 
യോ ഇല്ലാത്ത അനേക രണ്ടെന്നുള്ളൂ 
വസ്തുത നാം വിസ്സ്മരിക്ക രുത്. 
സ്നേഹപൂര്വമായ ദാനങ്ങള് 
കൊണ്ടും പെരുമാററ കൊണ്ടും ച 
ക്കം ചിലരെയെങ്കിലും സന്തോ 

ഡിസ ബറ 20) 

ളം 
മററുള്ള വ്ശ്ഷ സന്തോഷം പ്രദാനാ 

ചെയ്യുന്നതില് നിന്നുളവാകുന്ന വ 
ന്തോഷമാണു് ഏററവും സാത്യ,പ്ലി 
നൽകുന്നത്. ആ വിധത്തില്യള്ള, 
സന്തോഷാ കൈവരുത്തുവാന് നാം 

കൂട്ടതല് കൂട്ടതലായി യത്തിക്കുണ്. 
ക്രിസ്ലിയ കുട്ടാബങ്ങളില് കുട്ടികള് 
ക്കു നിസ്വാര്ത്ഥമായി സന്തോ 
ഷിക്കുന്നതിനു ള്ള പരിശിലനം ന 
ല്കുവാന് മാതാപിതാക്കുന്മാറ പ്ര 
തേൃകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താണ്ട്. അതീ 
നുക്ളൂ മാഗ്ഗങ്ങള് ആലോചിച്ചു കണ്ടു 
പിടിക്കണം! 

ജിീവിതത്തിന്െത ഉപരിതല 

ത്തെ മാത്രം സ്പര്ശിക്കുന്നു ഒന്നാ 
യിരിക്കുരുതു”് നമ്മുടെ സന്തോഷാ. 

കുട്ടംബാംഗഗങ്ങള്ഒരുമിച്ചുകൂടിമേളി 
ക്കുന്നതുംസല്ക്കാരങ്ങളില് പടംകൊ 
കളുന്നതുമെല്ലാം നല്ലതുതന്നെ. എ 
ന്നാല് ക്രിസ്തുമസ്ത്രീന്റ സന്തോ 

ഘം അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി 
ദൈവദത്തമായ ഒന്നായിരിക്കു ണട. 
ദു:ഖവ്യം ദുരിതവൃയം ആഹ് ളാദങ്ങള് 
ക്മ തടസ്സമായി നിന്നാല് തന്നെയും 

ദൈവദത്തമായ ആഴമായ സന്താ 
ഷാ നമുക്കു സാദ്ധ്യമായിരി ഒം. ആ 

ക്ഘലചിന്തയേയും ഭയത്തേയും അക 

ററി നിറുത്തുവാന് ഈ സന്തോഷ 
ത്തിനു കഴിയും. കാരണാ അതി 

നെറ ഉത്ഭവം ദൈവത്തിലുമ്ളുള അ 
ടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തില് മ്പന്നാ 

ണര്. ദൈവം ചോകത്തിദലക്കിറ 
ങ്ങിവന്നു മനുഷ്യനായി മനുഷ്ൃരു 
ടെ ഇടയില് വാസം ചെയ്തു എ 

ളു ചരിത 

പ കം ാണ്ട് 
സ്റ്റ് ദീനത്തിരു ന്പവം ചെയ്യുന 

നമ്മടെ വ'ശ്വാസത്തിനാ സത്ത 

ഷത്തിനുമെല്ലാം നിദാനമായിട്ടമ്ളൂ. 
തു് അതുമാനമാണ്ന്. നമ്മടെ അധ 

രംകൊണ്ടു, ആഹ് ളാദപ്പകടനങ്ങ 
ള്ശകൊണ്ടും മാതമല്ല. നമ്മ മട 
സ്നേഹവും സമാധാനവ്യാ നീര 
ഞ്ഞ ജീവിതങ്ങള് കൊണ്ടും ത്ത 

സാക്ഷ്യം ഫലപ്പദമാക്കുവാന് ൨൧ 

വം നമ്മെ സചഛായിക്കട്ട. 

നിലയ ക്കതകണ്വന്ഷന് 

നിലയ്ക്കു കണ് വെന്ഷത 
19559 ഡിസംബര് 22-ാം തിയതി 

മൃതരു 27-ാം തയതിവരെ നിഷ 

യ്ക്കു ൯ പളളി മൈതാനത്തുവച്ചു് 
മാതൃസ് മാര കൂറിലോസ് മെതരാ 
പ്പോലിത്താതി മനസ്സിലെ അദ്ധ്യ 
ക്ഷതയിലും, മാത്ൃയസ് മാര് ഈവാ 
അിയോസ്, ഏബ്ബാഹാമാര് ക് 
ള്മ്മിസ് എന്നി തിരുമേനിമാരു 
ടെ സാന്നിഭദ്ധ്ൃത്തിലം നടത്തുന്ന 
താണ്ട്. യോഗങ്ങളില് ഫവദ൪. 

കെ. ററി സഖറിയ, ഫമാദര വി 
ഒജെ ഗബ്ബിഃയ൯, ഫാദര എം. വി 

ജോജ്ജു്, മി എം ൭. പ്പോര്ജ്ജു് 
വീ. ററി. ചാക്കോ മാസ്ത്റാം എന്നി 

വര് പ്രസാശിക്കുന്നതാണ്ട്. എല്ലാ 

ഭിവസവ്യാ രാവിലെയയാ ഉച്പകഴി 

ഞ്ഞും ബൈബി൪ ക്ളാസ്സുകള് തു 

ണ്ടായിരിക്കും. 

| 

കൃംതായും കുര്ബാനകുമവും മാത്രാ 
നമസ്ക്കാരക്രമങ്ങള് മാത്രം 

രം ്നതാന്്നനന, 

ഒന്നിച്ചെട്ടത്താല് മറെറാരു 

വെവ്വേറെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടള്ളൂ കൃതോയും കുരബാനക്രമവുംം 

നമസ് ക്കാരക്രമങ്ങളും ഒന്നി 

സൃൂറിയാനിക്രിയ്യ്യാനികളുടെ പ്രാരത്ഥനക്രമം 
സവ്൮ൃനമസ്ത്യാരങ്ങളും കൃംതായും കുര്ബാനക്രമവും ചേര്ന്നതു” 1 37 

൫.൭ 

0. ക്ലി 

ലാടം 

ടത്താല് 1 ) പ്പി 

വിവിധ കളറില് മെച്ചമായ കാലിക്കോബയന്റിംഗ് 
പളക്കികള്ക്കുസെ ണ്ഡേസ്റ്റുളു കള്ക്കും വ്യ പൂരികള്ക്കും 

ആകര്ഷകമ്വയ കമ്മിഷ൯ 

ത നോരമ 

ച്ചി. ബി. 0 

ആവശ്യപ്പെടുക: 

പബ് മിഷിംഗ ഹസ് 

ന കോട്ടയം. 

12 



ത്രി 
തു വു 
ി 

കെ. 

പാത്രങ്ങള്: 

വറുഗ 'സ്്മൃതലാളി 

അനന്തരവന് ജയോേോണി 

ട്രതക ലക്രിസ്കമസ്സ് 

വത്തമാനകാല ക്രിസ്തൂമസ്സറ് 

ഭാവികാല ക്രിസ്തുമസ്സ് 
അനാഥമന്ദിരപ്രവ ൪.കന് 

ക്രാറക്ക് മത്തായി 

മത്തായിയയടെ ഭാരൃകുത്തൊണ്ടമ്മ 

മകള് ശാന്മമ്മ 
പ മകന് തമ്പി 

റ മകന് കുഞ്ഞുമോന് 

ചെറിയാന്ധാപ്പിശുധയടെ പ്രേതം 

| 

വമ്മൃമാപ്പിള 
ലയ്യന്൯ 

യൃവതി 

ഒന്നാമനു 

രണ്ടാമന് 

ജോണി--മാവ൯, ആനന്ദപ്രദ 

മായ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ഭാശംസിച്ചു 
കൊള്ളുന്ന! ദൈവം അങ്ങയെ അ 

നൂഗ്രഫിക്കട്ടെ! 
വവൃഗിസ്മൃതലാളി-ഓാ! ക്രി 

സ്തൂമസ്സ്! നാശം! പൊയമ്ത്കൊള്ളണം 

ദൃരരെയെങ്ങാന്. 
ജോണി--എന്താ, മാവാ! ക്രിസ്തു 

മ്സ്സേ് നാശമാണോ? അമ്മാച്പ 
ഒറ അഭിപ്പായം അങ്ങനെയാ 
ണോ? 

൮. മു--- ഏന്താണിരൂ സംശ 

യിക്കാന്? ക്രിഷ്ലമസ്ത്രാണെന്നും ൮ 

റഞ്ഞു ഇറങ്ങി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു 
നടന്നാല് മതിയല്ലൊ! കാശിനു 

കൊമുമാത്തവര്ഗ്ഗം! സന്തോഷം ന 
ല്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ്സാണത്രെ! മടി 

പിടിച്ച്, സൃത്രവ്യം പറഞ്ഞുനടക്കു 

ന്ന കള്ളു പ്പരിഷ! എങ്ങനെ ഗതി 
പ്പിടിക്കും! എനെറ ഇഷ്ടംപോ 

ലെ കാരൃങ്ങള് നടക്കുമായിരുന്നെ 

രിത ഈ സന്തേദഷവ്യം പറഞ്ഞു 

നടകുന്നവനെയൊക്കെ ഞാ൯ മു 

അടിച്ചേനെ! 

വെറുതെ വട്ട 
ക്കാലിയി ല്ക്കെട്ടി 

ഇഡവനെയെ 2)ര്്താ 

൮5൭, 

( ണി--അമ്മാച്ചാ? 

വ മു---എടാ! പോയി നിനെറ 
പ്പാ ക്കു. നോക്കു്.ന। ഒരന 

റി 

2ു(ി൫െറ ഹൃദയനത്തുടിപ്പ 

റതരവന് ആശംസകളുമായി ഈ 

ങ്ങിയിരിക്കുനസ! എന്െറ കാര്യം 
താന് നോക്കിക്കോളാ. 

ഒജാണി---പക്ഷേ, അമ്മാച്ചന് 

എനെറ ഓര്മ്മയിലൊരിക്കലം 
ക്രിസ്തുമസ്സ് ആഘോഷിച്ചുകണ്ടിട്ടി 

ല്ലല്ലൊ. 
൮. മു--അതാണു പറഞ്ഞതു” 

എന്ന വെറുതെവിട്ടേക്കാ൯! അതു 
ആചരിച്ച് നിനക്ക് ഒത്തിരി ന 

ന്മവരാന് പോണു! 

ജോണി--അമ്മാപ്പാ! എന്തിനെ 
ന്നെ പരിഫ സിക്കുന്നു? എനിക്ക് 
ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നീട്ടുള്ള ര? 

ലൊന്നാണ്ട് ക്രിസ്തൂമസ്സ്റ്. അക്കാ 

ലം ഞാന് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഉ 
ന്മേഷവ്യം ജിവിതത്തിന് അവേ 
ശവ്യം നല്കുന്ന കാലഘട്ടമാണി 
തു്. പ്,പുതച്ചു പ്രക്കള് ചൃടിയ 

പ്രകൃതി. തുടുതുട്ടത്ത ആകാശവിതാ 
നം. ക്ഷമിക്കാനും പൊഠക്കാനും 

ദയകാണിക്കാന൯ും സന്തോഷിക്കാ 
നും പററിയ ഒരു കാലം! ദെവം 

അനുഗ്രഹാിമടൈ! 

മത്തദയി “ആമ്മേന്. 

൮൨. മു---ആരെടാ അത്? മത്താ 

യിയോ? ഇനിയും ഒരക്ഷരം ശ 
ബ്ദിച്ചുപോകരുതു്. അതോംട നി 
ന്െറ പണി തീര്ത്തു പിരിച്ചയ 
ച്ചക്ളയ. പറഞ്ഞേക്കാം? ജോണി! 
നിന്െറ നാക്കു തരക്കേടില്ലെന്നു 

തോന്നുന്നു. പാര്ലമെന്റിലോ മ 
റേദാ പൊയ്ക്കുടേ? 
ഷോണി---അമ്മാച്ച! എന്നോട 

കാപിക്കേണ്ടാ. നാളെ ക്രിസ്തുമ 
ി ദിനമാണല്ലലൊ. 

ടെ വിട്ടില് ഭക്ഷണത്തിനു 

ല്യാ. 

൮. മു--നിയൊന്നു പോടാ!... 
ജോണാി---അതെന്താണ്, അമ്മാ 

ച്ചാ 
൨. മു--എടാ! നി എന്തിനു ക 

ല്്യാണം കഴിച്ച? 
ജോണി---ഞങ്ങള് പരസ്പരം 

പ്രേധബദ്ധരായിരുന്നതുകൊണ്ടു്. 
൮. മു--ഓഫോ! പ്പേമിച്ചപോ 

ഞങ്ങളുടെ കൂ 
വന്നാ 

യോ? പാവം! എനിക്കു കേധി്ദ൭ 

ങടാ. നി പൊയ്യൊഒരെക. അതാണു € ട് 6 മു ചി 

നല്ലതു”. 

അമ്മ.47 വഃ 

വാഹഫത്തിന്ദ മുമ്പം അഞ്ള്്റ്” എന്െറ 
വിട്ടി വരാറില്ലല്ലൊ. പിന്നെന്തി 
ന് അതൊരു കാരണമായി പറയ 

ന്നു 
൮. മു--വേണ്ടാ! പോയാല്ലാ. 
ജോണി---അമ്മാച്ചന്൯ ഇങ്ങനെ 

ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നതിത എനിക്കു 
സങ്കടമുണ്ട്. ഇതു ക്രിസ്തുമസ് 
കാലമാണു. അങ്ങ് എന്തെല്ലാം പ' 
റഞ്ഞാലും ഞാന് മുഖം കുറവപ്പി 

ച്ചൊന്നും പറയാന് നിശ്ചയിച്ചിടി 
ല്ല. ക്രിസ്തുമസ്സ് പ്രസന്നതയടെ 
യ്യും പ്രുസ്ധാദത്തിന്െറയയും അവസര 
ണ്ട്. 

൮.മു---നിറുൃത്തിയാട്ടെ! ഇവിടെ 
എനിക്കു ചെവിതല കേള്ക്കണം! 

ഷജോണി--അങ്ങേയ്ക്ക് സന്തോഷ 
പ്രദമായ ഒരു ചുതവതസരപ്പിറവി 
കൂടി ആശംസിക്കുന്നു! 

൨. മു--പോകാനല്ലെപറഞ്ഞതു്? 
ജോണി _മത്തായ॥! നിനക്കു സെ 

ന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ക്രിസ്തുമ 
“ ആഘോഷിക്കാനിടവരട്ടെ! 
മത്തായി--ജോണിക്കുട്ടിക്കും അ 

തിനു ഭാഗ്യൃമുണ്ടാകട്ടെ. ദൈവമനു: 
ഗ്രഹിക്കും! 
വമു--ഹോ! എന്തൊരു നാശം! 
(ഒരു നിമിഷനേരത്തെ നിശ്ശൂ 

ബ്ദത) 
അന്വഥമന്ദിര പ്രവത്തകന്--സാ- 

൪, ക്ഷമിക്കണം. ഇതുതന്നെയല്ലേ, 
വറൃഗിസ് ആന്ഡ് ചെറിയാന് 

കമ്പനി? 
വ മു അതേ! 

അ.പ്ര---ഞാനിപ്പോള് സംസാരി 
ക്കുന്നത് വറുശിസ്മാപ്പിളയോടോ 
അതോ ചെറിയാന് മാപ്പിളയോ 
ടോ? 

൮൨. മാ---ചപെറിയാന്മാപ്പിള മരി 
ച്ചിട്ട് ഏഴകൊല്ലമായി. അതേ, 

ഇന്നേക്ക് ഏഴുകൊല്ലം തികയക 

യാണു്. 
അ. പ്ര--വറുഥിസ് മാപ്പിളേ! 

സന്തോഷത്തിന്െറ അലയടികള് 
അമ്ചരിക്ഷത്തെ പ്രകമ്പനം കൊ 
ളൂളിക്കുന്ന ഈ പെരുനാള് കാലത്ത് 
നാം അനാഥരെയും അശരണരെയും 
ഓര്ത്തു”, അവക്ക് എന്തെങ്കിലും 

സംഭാവന നല്കി നാളത്തെ ദിവ 

സം അവരെ ധന്യരാക്കുക വലി 
യൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. 

൮. മു--അതിനു! 

അ. പ്ര-ഞാന് ഒരു അനാഥമന്ദു 

രപ്രവര്ത്തകനാണു്. അനാഥ കുട്ട, 
കള്ക്ക് നാളെ ഒരുനേരം ചതു൪വ,. 

ചര്ച്ചു വിക്ക് ലി 



റ 

ല് 

ി കൊട്ടക്കുന്നുണ്ട്. 

ല് 
“ ഞങ്ങള് ഒര സാഭാവന പിരി 
കയാണ്. അവിട്ടന്നു” എത്തുതു 

കയാണ് നല്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 

മ്? 
൮. മു--ഞാന് ഒരു കാശും തരി 

ച് 

അ. പ്ര--അവിട്ടത്തേക്ക് പേരു 
വെളിപ്പെടടത്താന് ഇഷ്ടമില്ലായി 
രിക്കും, അല്ലേ? അതു സാരമില്ല. ഒരു 
അഭ്യദയ കാംക്ഷിയെന്നോ മറേറാ 
ചേര്ത്താല്മതി. 

൮൨. 2.--എന്നെ ”അലട്ടാതെ ച്യാ 
ത്തു കടന്നു പോകൂ! ഞാന് ക്രിസ്തു 
മസ്സിനു യാതൊരു മേളത്തിസാ ഒരു 
ക്൭മില്ല. മടിപിടിച്ച വിഡ്ഡിക 
ളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും എനി 
ക്കു് ഉദ്ദേശമില്ല. ഓരോ വേണ്ടാത 
നങ്ങളും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു! ഞാന് 

യാചകകേന്ദ്രത്തിനു സംഭാവന 
നിവ്വത്തിയില്ലാ 

ത്തവര് അവിടെചെന്നു കിടക്കട്ടെ. 

അ. പ്ര---അവിടെ- എല്ലാവക്കും 
പ്രവേശം കിട്ടുകയില്ല. അനാഥ 
ടെ സഖ്യ അതിലൊക്കെ എത്രഇ 
രട്ടി വലൂതാണു്! അവിടെപ്പോയി 

ക്കിടഗ്ര നരകിക്കുന്നതിനേക്കാള് മ 

രിച്ചകുളയുകയാണു് ഭേദമെന്നു വി 
ചാരിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. 

൮൨. മു- “ആഹാ! മരിക്കണമെ 
കില് അവനൊക്കെ അങ്ങു മരിക്ക 
ട്ടെ ഭൂമിയുടെ ഭാരമെങ്കിലും കുറയു 

മല്ലയൊ. പോയാല്ലം! ം 
അ. പ്ര--മുതലാളി! നന്നായിവ 

രട്ടെ. സന്തോഷപ്രദമായ ക്രിസ്തു 

മസ്സ് നേരന്നുകൊളുളന്നു. 
വ. മു--നാശം! 

്നിശ്ശൂബ്ദത] 
൮. മു--മത്തായി! എടാ, മത്താ 

യി! 

മത്തായി--എന്തോ? 
൮൨.മു:-നിനക്കു നാളെ മുഴുവന് 

അവധി വേണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും? 
മത്തായി:-(അധിരനായി) മുത 

ലാളിക്ക് അതു സരകര്യപ്പെടുമെ 

൮. മു:-എനിക്ക് സരകര്യമല്ല. 
പോരെങ്കില്, അതിനൊരു ന്യായ 

മൊട്ടില്ലതാനും. നിന്െറ നാളത്തെ 

ശമ്പളം പിടിച്ചാല് നിനക്കു വലി 

പരിഭവമാകും 
മത്തായി:-ശരിയാണു, മുതലാളി! 

൮. മു:-ഒരു ദിവസം യാതൊരു 

പണിയും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടം നിന്െറ 
അന്നത്തെ ശമ്പളം നിനക്കു മുഴുവ 

ഡിസംബര് 90 

ആലോചിക്കാറില്ലല്ലോ? . 

മത്തായി:-അതു” ജഞ്ണ്ടില് കര 
ക്കലല്ലേയുളളു, മുതലാള! 

൮. മ:---കൊള്ള ഒന്നാം തരാ 

ന്യായം. ഡിസംബ 25-ാം തിയതി 
തോറും ഒരുത്തനെറ പോക്കരാടീി 

ച്ചു കാത്തു പിട്ടഞഞുന്ന മാതീരിയഃ 

ണത്. ഏതായാലും, നാളെ മുഴവ 

ന്൯ അവധികിട്ടാതെ നിനക്കുത് 

പലി വരില്ലായിരിക്കും. മററന്നാള് 

പതിവിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ ഏ 

ത്തിക്കൊക്ളു ണമ. 

മത്തായി:-അങ്ങ നെയാകട്ടെ. മു 

തലാളി, നേരം കണക്കിലധികം ഇ 
രുട്ടിയല്ലോ. ഞാന് പോകട്ടെ, മുരു 

ലാളിക്ക് സന്തോഷപ്രദമായ ക്രി 

സ്കൂമസ്സറ് നേരുന്നു 
൮൨. മു:-പോകൂ, നാശാഃ 

ശബ്ബ്ദം നില്ക്കുന്നു. |] 
സംഗിതം: ഒരു ക്രിസ്തുമസ്സ് ഗാ 

നത്തിന്െറ അലയൊലി വൃക്തമാ 
യി കേള്ക്കാറാകുന്നു പത്തു നിമി 

ഷത്തിനകം അതു നിലയ്ക്കുന്നു. നിശ്ശൂ 

ബ്ദത 
ഒ അമണ അടിക്കുന്നു. തുടന്ന് കൂ 

ട്ടമണിയടി. നിശബ്ദത. ചങ്ങല 
നിലത്തിട്ട വലിക്കുന്ന ശബ്ദം. 

അതു” അട്ടത്തടുത്തു വയുന്നു| 
വറുഗീസ, മുതലാളി (ഭയന്നു 

ഞെടുന്നു എന്തു”? പ്രേതമോ? അ 
യ്യോ ചെറിയാന്െറ പ്പേതമാണ 

ല്ലോ അതു്. താന് എനത്തുചെയ്യേ 

ണ്ട? 
ചെറിയാന്െറ പ്പേതാം:-നിങ്ങ 

ള്ക്കു വളരെയേറെ ചെയ്യാനുണ്ട്. 
൮. മു:-നിങ്ങള് ആരാണ്? 

ചെ. പ്രേ:-ആരായിരുന്നുവെന്നു 

ചോദിക്കൂ. 

൮, മു:-ശരി. നിങ്ങള് ആരായി 

രുന്നു? 

ചെ. പ്പു:-ജിവിച്ചി രുന്ന കാല 
ത്ത് ഞാന് നിങ്ങളുടെ പകുകച്പ 

വടക്കാരന്പയിരുന്നു--- ചെറിയാ൯ 

മാപ്പിള. കഓാക്കന്നില്ലേ? 
൮. മു:--ഇപ്പ്പോൾ നിങ്ങള് എ 

ന്തിനു എന്നെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പി 
ക്കുന്നു? എഥ്ന കാര്യത്തിന്? പ്പേ 

തങ്ങള് എത്തിനായി ഭൂമിയില് സ 

ഞ്ചരിക്കുന്നു? എന്െറ അട്ടക്കല് എ 

ന്തിനു വരണ? 
ചെ. പ്രേ:-ഓരോ മനുഷ്യന്െറ 

യ്യും ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവു് തന്െറ 

സമസൃഷ്ടികളടെയിടയില് ധാരാ 
ളം സത്ചരിച്ചിരിക്കണമെന്നത് നി 
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ആത്മാവി് ആത സാധ്യമ 

തെ വനന മരണശേഷാ അമു 
നിവത്തി ച്ച മതനിയാവയ. ജിീവിച്ചി 

രിക്കുന്ന കാലത്തു” നമ്മുടെ വ്യാപ 

രപരിസര:മ പ ണപ്പെട്ട! മിയി 

ക്ഷന്നിടവും ഞാന് അധിക 

മൊന്നാ പ്യാത്തു കടന്നു പോയി! 
ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന് ഫു 

റ് 

)) 

ലമോ?” ആയാസകരമായ യാതൃകള് 
ഒട്ടധികം ഇനി നടത്തേണ്ടതായിരി! 

ക്കുന്ന! 
വ്വ. മു--മരിച്ചിട്ട് ഏം കൊല്ല 

മായീ. ഈ കൊല്ല തമല്ലാം യാത 
യിലായിരുന്മവെന്ന്! വളരെ വേ 

ഗതയിലാഴ-നാ സഞ്ചാരാഴ? 

ചെ. പ്പേ:-കാഠറിന്െറ ചിറകു 

൮. മു:-അക്മണുക്കിനു മിക്കവാ 
ന സ്ഥലശ്കാാ ഇതിനകാ സഞ്ചരി 

ച്ചു കടന്നുകാണുമടല്ലാ 
ചെ. പ്പേ--മൃഡനായ മനുഷ്യാ, 

നിങ്ങള്ക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെ ഒരു 
പുരുഷയയസിലെ കനകാവസരങ്ങ 
ള് മുഴുവ ന!ഷ്ഫ്ലമാക്കിയമി 
നു് എത്രമാത്രം യാത്ര ചെയ്തു. 

ദു:ഖിച്ചാലും പരി ഹാരമാവിച്ച! 
അതേ! ഞാം ഈ മനുഷ്യനെ 

പ്പോലെതന്നെയ യ്മിരുന്നു. ഒരിക്ക 

ല്, ഇതുപ്പോചെ തന്നെ പ്രവത്തി 

ച്ചീരുന്നു. 

൮. മു:-( ശബ്ദം പതറി) ചെരി 

യാന്, നീണ്ട എന്നും സമത്മഥമനാ 
യ ഒരു വല്യപാരിയായിരുന്നല്ലോ. 

നല്ല ഒന്നാതരമൊരു ബിസിവസ്സൂ 

കാരന്! 

ചെ. പ്പേ:-വ്യാപാരം! അഭത, 

മനുഷ്യൃവ റ്റ ത്തയാണ് ഞാന് 

ക്രിയവികയം ചെയ്തതു്, അവദടെ 

മനുഷ്യത്വത്തെ എൃനൌെ ബസിഥ 

സ്ത്രിലഛടെ ഞാന൯ു അവഹേളിക്കുക. 
യായി ന്നു. മനന ഞാന് അ 

തു മനസ്സിലായില്ല. ക ഷ്വ്ടാഃ 

ഞാന് പായയന്നതു കേൾക്കു. എനി 

ക്കു്” അനുവദിപ്പിടുള്ള സമയം തി 

രാറായി. പായാന്നതമള തു മുഴവ൪ 

പരഞ്ഞു കേള്പ്പിക്കാന് നേരമില്ല. 

വി ശ്രമി ഒരിടത്തു താമസി 

ക്കാനോ എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 
എവിടെയെങ്കിലും ലേശം സമയം 

നില്ക്കാന് പോലും അനുവാദമില്ല. 
ഞാന് പറഞ്ഞു തര്ക്കട്ടെ! 

൮൨.മു --പറത്ഞഞോള! ഞാന് കേ 

ള്ക്കുന്നുണ്ട്. വള കെട്ടി പാഞ്ഞ 

ഏന്നെ വ!ഷമ। 8, 9 ല്ല കാര്യം 



നിങ്ങഥീക്കു” മൃന്നരിവു 

9൩ റേണ്ടി മാത്രമാണു” ഞാ 

ഇപ്പേ.ള് ഈവഴ "വനത്ര് ഇ 

ന്ന തേ രതിയില് ടതന്ന വ 

ഒറ നിഞ്ശള്ക്ഷ എനെ വിധിത 

ന്ന ഷിട്ടിയേക്കാനാണു് ഇടയ്യള്ള 

൭ അതു വരാതിര്ക്കുന് തിലേക്ക് 
നിത ള്ക്ഷ് ആ ദവിധിയിത്നി 

൩ ക്ഷപെടാന് ഒരവസരം നല് 

ക്കയാണ് .ഞാന് വരെ ക്ളേശി 

ച്ച ൩മ്പാദിച്ച ഒരു മാര്ഥൃമാണതു്. 

൮.മു--കൂടടകാരാ! നിങ്ങള് 

ഹുന്നംഫ്ഡ്സനോടട് നല്ല ഒന്ുദു സ്നേ 

ഹിത നെ പ്പോലെ പെരുമാറിയിരു 

ന്നു. ഞാന തതതിനു നന്ദി പറയ 

ന്ന. 
ചെ.പഡ്രേ-- മ,ന്നപ്രുതങ്ങള് ധി 

ങ്ങളുടെ അടുക്ക തല് ൮൨൦. 

൮൨.2---അതാണാ ആശനല്കു 

ന്ന അവസരം? പ്രേതങ്ങളെ അയ 

ച്ച എന്നെ അലട്ടകയോ? 
ചെ പ്പേ -അവര് വരാതിരുന്നെ 

ആരില്, എന്റെ ഈ അലച്ചിലിനി 

ട്രയാക്കിയ പാതയിത നിന്ന് നി 
ഞ്ങള് തെററിമാറമെന്ന് എനക്കു 
തോന്നുന്നില്ല. ആദ്യംത്ത പ്രേതം 

നാളെ രാത്രി മണി ഒനനടിക്കുമ്പോ 

൦ ഇവിടെ ഹ്ുത്തും. രണ്ടാമത്തേതു് 

മററന്നാഗ രാത്രി അതേ സമയത്തു്, 
കൃന്നാമംത്തത”്, പിഠേറ രാത്രി പ 

നത്ൂണമണി അടിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഉട 
൭൩൮൬.൦. ഇനിയം എന്നെ കാണുമെ 

ന്ന പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. സക്ഷിച്ചിരു 

ന്നോള. നിങ്ങളുടെ സ്വന്നം നന്മത്ത 

വേണ്ടിയാണ്! 
[ശബ്ദം നിലയ്ക്കുന്നു. | 

[സംഗീതം. ഒരു ക്രിന്ധ്മുമസ്സ് 
ഗനം അരിച്ചരിച്ചവരുന്നു. അ 

ഞ്ച്യ നിമിഫത്തിനകം അതു നില 
യ്ക്ുന്നു. നിശ്ശബ്ദത. 

[മണി ഒന്നടിക്കുണ. നിശബ്ദ 

ത, ചിറകടിയയടെ ശബ്ദം അട്ടത്തു 
കേള്ക്കാം.] 

റ എറ അട്ടക്കല് വരു 

മെന്ന പറഞ്ഞിട്ടള്ള പ്രേതമാ 

ണോ? 

ഭൂതകാല പ്രേതം അതേ! 
൮. മ-- നിങ്ങള് ആരാണ്? അ 

ഥവാ, എന്താണു? 

ഭ൫ൂ---ഞാ൯ ഭൂതകാലഷ്രിസ്തുമ 

സ്റ്റിനെ പ്രേതമാണ് 
൮.2.---വളുരെ പണ്ടുകാലത്തേ 

താ 

ക്ര--അല്ല! നിങ്ങളടെ ട്രതകാലം, 

നിങ്ങള് ഇപ്പോള് എന്െറ കൂടെ 
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ക്് നത്ത് ന ഷ് നം, 
ന്ധ 1! നല അന്ത ത്ത 

“മു ് യവയ്യടെ നിഴല്വ്രചങ്.ള് മാത്ര 

മാണ്. അവയ്ക്കു നമ്മേപ്പപോലെ 

ബ്വോധധ്ൃയണ്ടാവില്ല. വെറും നിഴല് 
ധാരം. 

വ൮.൭--- നിങ്ങള് എത്തു കാര്യ 
ത്തിന് ഇവിടെ വന്നു? 

ഭൂ--സനിങ്ങളുടെ നന്മയെ കരുതി 

എഴുന്നേറ്റ് എനന്െറകൂടെ വരൂ! 
(നിശ്ശബ്ദത. | 

വ൨.മ൭(കേണിരന്നുകൊണ്ട് ) അ 
യ്യോ! അത്മാവേ! ഞാന് ജനലയ് 
ക്കത്കൂടി പുറത്തുകടക്കാനോ? ഞാ 

നന് മനുഷ്യനാണ്. വിന്പോയേ 
ക്കാനിടയണ്ടു്! 

ഭ൫_ ഇതാ. എന്െറ കൈ നിങ്ങ 
ളൂടെ ഫൂൃദയത്തിലൊന്നു മതൊട്ടവി 
ച്ചാല് മതി. ഇതും ഇതിലപ്പുറവും 

നിങ്ങള്ക്കു സഹിക്കാറാവം. വരൂ! 
[നീശശൂബ് ദത. 

സംഗിതം. വീണാനാദവും പി 
യ:നോസ്വരവും മന്ദമായി കേള് 

ക്കാം. സ ഭാഷണം നടക്കുന്നതിനിട 
യിലാ നേരിയ സ്വരത്തില് സംഗി 
തം കുറെ നിമിഷത്തേക്കുകൂടി തുട 
രുന്നു. | 

ഭൂ--മൃതലാളി ഈ കാണിക്കുന്ന 
ആഫീസ പരിചയമുണ്ടോ? 

൮൨. മു--പരിചയമുണ്ടോന്നോ? ഇ 
വിടെയാണു് ഞാന് ജോലി അപ്പ 
ന്റിസൃയ ചെയ്തതു”! ആഹാ! തോ 

മച്ചേട്ടനാണല്ലോ അവിടെയിരിക്കു 

ന്നത്. അന്നും വളരെ പ്രായമണ്ടാ 
യിതുന്നു. ഈ വ്യാപാരശാല നട 
ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതര്. അല്ല, ആ 

നില്ക്കുന്നതു” മാത്തപ്പനുല്ലേ? എ 
നെകൂടെ അപ്ര൯റിസയചചെയ്തി 

ര. ന്ന മാത്തപ്പന്! ഞങ്ങള് വലിയ 
കൂട്ടകാരായിരുന്നു. അയ്യയ്യോ! (ഭൂത 

കാലചെയ്തികളെപ്പററി ചിന്തി 

ച്ചകൊണ്ടട് ഒരു നിമിഷം നില് 

ക്കുന്ന.) അക്കാലത്തു് ക്രിസ്തു 
മസ്സിനും മററം എന്തെന്തു സല്ക്കാ 
രങ്ങളാണു” ഞങ്ങള്ക്ക് മ്രോമാച്ചേ 
ടടനും ചെവൃച്ചിച്ചേടത്തിയും കൂടി 

നത കിയിതന്നതു”! ഹാ! ഒരൊററ 
കടബം പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങ 

ള്! സന്തഷ്ടിനിഠഞ്ഞ കാലങ്ങ 
ള്൪! ആത്മാവേ! അതു” ആനന്ദത്തി 

നെറ നാളകളായിരുന്നു, ആ കിസ് 

തുമസ്സ്റ് ദിനങ്ങള്ക്ക് ഞങ്ങള് 
തോമാച്ചേടനോട്ട് എത്രയധികം 

കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്നോ! 

ഭൂ---ഓ! ഇതു മണ്ടന്മാരെ നന്ദി 

യത്ള വരാക്കാന്൯ പററിയ ഒരു നി 

സ്ത്ാരസംഗത! 

൨.മ--നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാ 
ന് വൃദ്വന തോമാച്ചേട്ടന൯ നാലഞ്ച 
രൂപാ ക്രിസ്തരമസ്സ്ിനു ചെലവാക്കു 1 
ക്രാണും, അതൊരു വലിയ കാര്യമാ 
ണോ അതിനു്” അങ്ങേരെ ഇത്രവ 
ളരെ പ്രശംസിക്കാനെന്തിരിക്കു ന്ന? 
ഭൂത ങ്ങനെയല്ല. ഞങ്ങളെ സ 

നതൂഷ്ടനാക്കാനോ അസന്തുഷട് 
നാക്കോനോ അങ്ങേക്കു 
യൃയമായിരന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജോലി 

ക്ളേശകരമാക്കാനും നേരെ മറി ' 

ച്ചു ആയാസരഹിതമാക്കാനും തോ 

ധാച്േവേട്ടനു് സ്വാതന്ത്രയമുണ്ട്. അ 
തൊരു മുഷിപ്പനായ അദ്ധ്വാനമോ 
രസപ്രദമായ തൊഴിലോ ആക്കി 
ത്തിര്ക്കാനും ചേട്ടനു കഴിവുണ്ടാ 

യിരുന്നു. അധികം കൊട്ടക്കുന്നതി 
ലല്ല ചേട്ടനെൈറ സാമര്ത്ഥ്യം, ആ, 
നോട്ടത്തിലലം സംസാരത്തിലുമ ണ് 

ശക്തി. ഹാവ്! ഇന്നും മറക്കാനാ 
വില്ല;-- സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആ. 
നോട്ടങ്ങളും കാരുണ്യമയറുന്ന ആ. 
വാക്കുകളും! ഓരോന്നോരോന്നായി 
എടുത്താല് തീരെ നിസ്റസാരമാണെ 
നനുതോന്നും എന്നാല് അവയുടെ ആ 

കെത്തുക അളവില്ലാത്തവണ്ണും ഭര! 
ചുതാണ്ത്, തോമാച്ചേട്ട൯ ഞങ്ങ 
ള്ക്കുനത്കിയ സന്തോഷം ഒ വ 

ലിയ നിധി തരുന്നതിനേക്കാള് വ. 

ലയേറിയതായിരുന്നു. 
നിറുത്തുന്നു | 

ഭൂ---എന്തപററി? 

൮൨. മ--ഓ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമി' 

ഖ്- 
ഭ൫ൂ--- അതല്ല; എന്തോ കാര്യമുണ്ടു . 
൮. 2.-- ഒന്നുമില്ല. എനെറ കളാ 

ക്രിനോട്ട് ഒന്നുരണ്ടു വാക്കുകള് പറ- 

ഞ്ഞാല് കൊള്ളാമെന്നു തോന്നി, 

അത്രമാത്രം. 

ഭ൫൫---എനെറ സമയം തിരാന്൯ 
പോകുന്നു! വേഗം വരൂ! എന്െറ 
ഒപ്പം നടക്കൂ! 

(സംഗീതം. ഒരു നിമിഷ നേര€ 

നിശശൂബ്ദത| 

ഭൂ--വറുഗിസ് മുതലാളി, 

രാഗം ഓര്മ്മയുണ്ടോ? 

൮. മു-- അല്ലാ! അതു ഞാന് തന്നെ: 

ഈ: 

യാണല്ലൊ. എന്െറ യൃവത്വത്തി: 
ലെ രൂപം. അടുത്തുനില്ക്കുന്നതു് 
ഞാന് പ്പേമിച്ചിരുന്ന യയവതിയ്യള്! 

സംഗിതം. ഒരു പ്രേമഗാനം. 

സംഭാഷണത്തിനിടയില്ം സംഗി 
തമ തുടരുന്നു. | 

(തുടരും). 

ചര് ച്ച്വിക്കിലി' 

കഴി ' 



ി 

അവരുടെ ആ ച്ചമട” ഒന്നിക്കിവയ്കാന് 
സ്ഹായിക്കണേ' 

(ലള ത) 

ലളിതേ! ക്രിസ്തരമസ്സ്രീനു മേള 
“മൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് പഭവപ്പെട്ടവരു 

ടെ കാര്യം കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ നോ 
ക്ഓാന് കൂട്ടകാരികളോടട പറയു.” 

അമ്മായിയുടെ സ്വരം വിഷാദാ 

കലര്ന്നതായിരുന്നു തന്െറ ജീവി 
തത്തിലെ സഖസകര്യങ്ങള് പോ 
ല്യം കഷ്യപ്പെട്ടന്നവരുടെ വേദന 

ശമിപ്പിക്കാനും കരയുന്നവരുടെ ക 
ണ്ണനിരൊപ്പ,ന്നതിനും വിശന്നു 
ദാഹിക്കുന്നവരുടെ വിശപ്പും ദാഹ 
വയം തിക്കാനും സദാ ചെലവഴിച്ചു 

കൊണ്ടു ജീവിക്കുന്ന ആ ത്യാഗിനി 
യുടെ മിതഭാഷണം അത്യധികം വാ 
ചാലവ്യം ഹൃദയത്തിലേക്കു ആഞ്ഞി 
റങ്ങുന്നതുമായിരുനമ. അമ്മായി തൂട 
ന്നു: ““കഷ്ടത പെരുകിക്കൊണ്ടി 
രിക്കുകയാണ്. എന്തമാത്രം പേരാ 
'ണ് ഭിക്ഷയാചിച്ചകൊണ്ടുവരുന്ന 
തു്! വൈം,എം,സി. ഏറ. കളം 
വൈ. ഡബ്ളിയു. സി. ഏ കളും 
മററു സംഘേടനകളമെല്ലാം ഒത്തൊ 
രുമിച്ചു പ്രയത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യ 
മാണിത്. ക്രിസ്തുമസ്സിന് എല്ലാവ 
രും വെടിക്കെട്ടം പുത്തിരിയ്യം അട്ട 

ഫാസവ്യം കുറേ കുറച്ചു്, പാവപ്പെ 
ടുവരുടെ കാര്യത്തില് കൂടുതലായി 
ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ.” 

അമ്മായിയുടെ മനസ്ത്റിനെ അന്നു 
പ്രത്യകിച്ചു ദണ്ഡപ്പപിക്കുന്ന ഒരു 
“സംഭവമുണ്ടായി. “70 കഴിഞ്ഞ ഒരു 

സാധ്യ, കിഴവി വന്ന് അവളടെ 
ശോകകഥ വിവരിച്ചുകേള്പ്പിച്ചിട്ട 
പോയതേയുള്ള. അവളുടെ മകള് 

ക്ക് ഏഗ കുട്ടികളുണ്ട്. മകളുടെ ഭ 

തആരാവിനെറ ലോലി നഷ്്ടപ്പെട്ടി 

ട്ട് ഏതാനും മാസമായി. ആദായമാ 
രഗ്ഗം യാതൊന്നമില്ല. ആ കിഴവി 

യ്യടെ ചമംപൊടിയുകയാണു്.താന് 

ഓമനിച്ചു വളത്തി കെട്ടിച്ചുവിട്ട 
പൊന്നുമകളും അവളുടെ ഭത്താവ്യം 

ഏഴു പേരക്കീടാങ്ങളും പട്ടിണിയാ 
ണ്--മുഴപ്പട്ടിണി! അതും എവിടെ! 
നാഥരികതയുടെ ഉന്നത നിലയിലെ 
ത്തിയെന്നഭിമാനിക്കുന്ന, സ്ൃയറിയാ 

നിക്രിസ്ത്യാനിയ്യടെ നല്ല പാരമ്പര്യ 

ങ്ങളുടെ പൃണൃഭൂമിയെന്നവകാശ 

ഡിസബര് 90) 

പ്പെടടന്ന, , ധന പ്രതാപങ്ങമുടെ കു 
ളിത്തൊട്ടിലായ? പ്രകിീര്ത്തിക്കുപ്പെ 
ടന്ന, സൃഖലോലുപമായ പടടസാരീ 

കളുടെയും തരിവളുകളുടെയും പ 

തിയ മോഡല്കാറുകളുടെയാ വീ 

ഹാരരഗേമായ, പരിഷ് കൃതന ഗര 
ത്തിന്െറ ഒത്ത മദ്ധ്ൃത്തീ൯ത്തന്നെ. 

അമ്മായിയുടെ ആസ്ധവരം ഇപ്പോ 
ഗം വെവികളില് മാറെറാലിക്്കൊ 
ഒളകയാണ്. “ലളിതേ കീസ്കുമസ്സ് 
ഉല്സവകാലത്തു” ആര്ഭാടങ്ങള് ഷു 
റേ കുറച്ചു്, പാവപ്പെട്ടവരെ കൂടര 

ലായി കരുതാന് കൂട്ടകാരികളോടുട 
വപറയു.!” 

അ ം 4 
ചങ്ങനാശ്ശേരീമെത്രാപ്പോലിത്താ 

മാര് മാതൃ കാവകാട്ട തിരുമേനീയു 
ടെ ഇടയലേഖനത്തീലൊരു ഭാഗം 

ഈ സന്ദര്ഭത്തില് ശ്രദ്ധേയമായി 
തോന്നി: 

““വീടില്ലാത്തവര്ക്കു വീട്ട ണ്ടാക്കി 
ക്കൊട്ടക്കുവാന് ഓരോ ഇടവകയി 
ലം ഒരു പഞ്ചവല്സരപദ്ധതി ആ 
രംഭിക്കണം. സാമാന്യം സാമ്പത്തി 

കക്കഴിവ്ൃയള്ളൂ 120 ഇടവകകള് ഈ 
അതിരൂപതയിലുള്ളവ ഓരോന്നും 

ശരാശരി ആണ്ടുതോറും 5 വിട്ടകള് 
നിര്മ്മിക്കുകയാണെങ്കില് അഞ്ച 
കൊല്ലംകൊണ്ട് 3000 വിട്ടകള് പ 
ണിയാന് കഴിയും. .....”” 

ഇടയലേഖനത്തിന്െറ മറെറാരു 

ഭാഗത്തു” ഇപ്രകാരം പറയുന്നു; 

ഒരോ ഇടവകയിലും രോഗാകൊ 

ണ്ടം ്ലിയയകുയയും വളരെയധ।! 

ക വലയന്നവരുണ്ട്ം അതുപോലെ 
തന്നെ സാമ്പത്തികമായ അവശത 
കൊണ്ട പെണ്കുട്ടികളെ വിവാ 
ഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കുവാന്൯ നിര്വാ 

ഹമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുമു 

ണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായി 

ക്കുവാന് ഓരോ ഇടവകവ്വമ്ളിയി 

ല്യം ഒരു “ജീവകാരുണ്ൃഫണ്ടു്"” 

ഏര്പ്പെടടത്തേണ്ടതാണു്. പള്ളിയു 
ടെ വരവില് അഞ്ച്യ ശതമാനം ഈ 

ഫണ്ടില് ചേക്കാവുന്നതാണുട”......”” 

ഈ ക്രിസ് തുമസ്സറ്കാലത്തു്, കാ 
ലിത്തൊഴുത്തില് നിരാലബേനായി 

പിറന്നുവീണ, വല് 

വിനെ ജയദിനമാഘോഷ 
ഈ വേളയില്, സ്യറിയാ നിര് 

സ്ല്യാനികളുടെ സവിശേഷ ശ്ദ്ധ 
യെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ഇടയ ലേഖ 

നമാണത്ര്, സംശയമില്ല. 
ഴം പി ലി 

“:മന്നതങ്ങളില് ദൈവത്തിന്ത 
മഹത്വ. 

ഭൂമിയില് സമാധാനം. മനുഷ്യ 
ക്ഒ സാംപ്യിതിയും.”” 

ക്രിസ്തുമസ്സ് രാത്രിയില് ആല 
പിക്കപ്പെട്ട ഗാനത്തിന്െ സാരമി 
താണ്. സ്വര്ല്ലോകഗായകന്മാ൯ 
ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. അവ 
രുടെ ഗാനസയൃഡ സ്വഗഗസിമകളെ 
അതിലംഘിച്ചു, ഭൂമിയിലേക്കു പ്രവ 
ഹീച്യ. അതു്, വേദനപുണ്ടു കേന 
ന്ന ലോകത്ത സമാശ്വസിപ്പിച്ച. 
ലോകം ആ നാകഥാനം ത്രവ ച്ചു 

കോള്മയിര്ക്കൊണ്ടു 
പ % & 

ലോകത്തിന് ഒരു സന്ദേശം ആ 

ഗാനത്തിലുണ്ട്. ““മനുഷ്യക്കു ഡ്്മാ 

ധാനവ്യം സാപ്പിതിയു”"മാണു് ഗായ 
കര് ആശംസിക്കുന്നതു”. ദൈവിക 
സ്നേഫത്തിനെറ ഏററവും മികച്വു 

തെളിവ് ദലോകത്തിലേകദ്ക് അയത്ത്ു, 
പ്പെട്ട. “നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്നൊരുത 
ക്ഷക൯ ജനി ച്ച രിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം 
ക്രിസ്തുവെന്ന പ്രട്ട അത്തെ.” സം. 
പ്രി തമി, സയനോഭാവം എന്നിവയു 
ടെ വാഥഗ്ദാനമാണിവിടെ ലഭിക്ക 
ന്നത്. ആ രണ്ടു ഗുണങ്ങളും വളർ 
ത്തുന്നതില് നാം എത്രമാതം ശ്രദ്ധി 
ക്കാറുണ്ട്? അതില് നാം ജാഗ്രത 

കാണി.രൊത്തപക്ഷം, സമാധാനത്ത 

നെറ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന 

ഒദെവഹിതത്തെ നാം നടസ്സുപ്പെ 

ടുത്തുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതു് 
ലം ലം ലം 

“നാം ബേതലഹേമോളം ചെന്നത് 

കര്രത്താവ്യ, നമ്മോടറിയിച്ച ഈ 

സാഭവം കാണണം.” 

ആ പൂത്ത്തൊട്ടിയിലേക്ക് ദു. 

ഷ് ടികളെ പായിക്കുന്ന തിനു ഒു 

രാഹ്വാനമാണിതുക”്. “മതിലേരു കര് 

ഒത്ത,” ന സ്പാണികിസ്ത്യാനിം 
ലാ ുദ്ുഥ ടര തേലിക്കപ്പെട”” ഒരിക്കലായി ഭരമേല്ലികു എ പ്പൂട്ട 

വിശവസത്തിനെറ നിത്ൃയനൈര്മ്മു 

ലയത്തില് അഭിമാനംകൊള്ളന്ന കേ 

രള ക്രൈന്യുവ൯, ആഡായബ്ബാ്ണ 

കുലത്തി ്() 1 ൬ 2,ഒു ജുന്റ ത | രി വ 

കൾച്ചകൊള്ളന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയവാ 
സ്പ 0 രില്വൊ ക്കെ പം 

ആ വിനീതമായ, ൮ ൨ വ സാധാര 

1 
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ചാട്ട! സന്ദര്ശിക്കേണ്ടതു്”് ആവ 

മാണു്. സാധാനണക്കതടെ കൂ 

ിട, പാപികളടെയയം ചുങ്കക്കാരുടെ 

സം൩.ഘത്തിത, പാവപ്പെട്ട കര് 

പ കഗ്രപഫത്തിലം മുക്കുവനെറ ചാള 
നിലം, സമ ഭ-വേന കയറിയിറങ്ങി, 

പെതമാറിപ്പോന്ന ഒരു ആശാരി 

ച്വെറുക്കനെറ ജന്മദിനമാണ് നാം 

ത ംത്തൂതന്നെ ആഘോഷിക്കാന് 
൨. കുന ത്ത”. സാധാരണ ക്കാരാണ് 
അഞ യവാറിനന്െറ പുറകെ ഓടിയെ 
ത്തന ഇ. സാധാരണക്കാരായ ക൪ 

വക്തം ധക്കുവരമായിരുന്നു അദ്ദേ 

വഡത്തിനെറ സചാച്ചാരികള്. ആ 

സാധാരണക്കരില് ഒര:വനായിട്ടാ 

ണ് അദദുഫം ജീവിച്ചത്. സാധാ 

ണക്കാതടെ നേക്കുള്ള നമ്മുടെ 
പ്രതികരണമെന്താണ്ട്*? 

രണ്ട ക്രിസ്തു "യസ്ഥാപനങ്ങളില് 
പര ശില നം നേടി, ഇന്നു ജിവിത 

ത്തിത്, സൃഖമായിക്കഴിയയന്ന ഒരു 

വനിത അടുത്തയിട ഒരു, സംഭാഷ 

൩൨ ളയില് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: 
“ലളിതേ, ഒരു കാര്യം. ഒരുവശം 

മാത്രം മനസ്സ്ിലാക്കിക്കൊണ്ടു നീ 

ത ഭിപ്പായം പറയതുതക്. എനിക്കട്ട 
ണ്ണറിയാം, നീ ഇപ്പോള് വാനോളം 

പ്വകഴ് ത്തുന്ന ഈ കാച്ചമ്മമാരുടെ 

മ.ന൩സ്ത്രിനകത്തെന്താണുള്ള തെന്നു. 

മാട്യര്്ത വിഷമാണവിടെ! കാകോ 
ല്: നിനക ധിയാമോ? നി പുക 
ച. ത്തുന്ന ഈകൊച്പത്മമാതമായി 
ഞാന് അടത്തു പരിപചയിപ്പവളാ 
ണാ. അന്ന് ഞാന് ത തിന്നുകയാ 

യിന്നു. ഇന്നു നി കാണണ ഈ 

൩. ഖസൌകര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് 
ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമ്യണ്ട്. ഞാ 
൯ ഒരിടത്തരം കറര്ഷകകുട്ടംബത്തി 

ലാഗെ പിറന്നത്. എന്നെ വിദ്യാ 
ട്ര്യാസം ച്ചെയ്യിക്കാന് എന്െറ അമ്മ 
വളരെ ബ്യ,ദ്ധിമുട്ടി. നി ഇപ്പറയ്യന്ന 

കൊ മ്മമാരുണ്ടല്ലൊ, അവക്ക് അ 

ന്നെന്നോഴ്ച് എന്തു പുച്ഛുമായിരുന്നെ 

ന്വോ! പണക്കാരുടെ മക്കളെ അവ 

മെടുത്തു നെറുകയില് വച്ചുകൊള്ളു. 

എന്നൊരു ഭക്തിയാണവാ നടിക്കു 
ന്നതു്! ഇന്നവക്കെന്നെ കമ്മിററി 
യില് വേണം!” 

പണസ്സ്റഞ്ചിയയടെ വല്ലപ്പച്ചെറ 
റ്റാ 2 ന ൭൮൮0 ടെനേക്കുള്ള മദനാഭ. 

വത്തില് മാററം വരുത്താന് നമ്മെ 

പ്രരിപ്പിക്കന്നുണ്ടോ? 
൨. 

നി നി 4 

ര്് റ് ൭൭“ 1 [ന & | [1 ച ഒരു ശത മ നാച്ചര 

9 (110, റമൃക്കു് ഒരു ൮ (1) 1 (1 
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പര് രി 

രിക്ക ന്നു. ......... 

ഷ “ടാവു”, നക്തനായ ദൈവം, നി 
തൃനാം പിതാവു്, സ മാധാനത്തിിന് 

പ്ര എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തി 
ന്െറ നാമധേയം.” 

നന്ദിനിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ 

ഈ ക്ര സ് തുമസ്സ്ദിനത്തില് നാം 

ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. ദ്വേ 
ഷാ, ദ:ഖം, ശങ്ക തുടങ്ങിയവ തുടച്ച 
നിക്ക ന്നതിന് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവര് 
ആവനമാറ ശ്യമാണ്ട്. മാലാഖമാരു 
ടെ സ്ലോത്രഗിതം ഈ ആശയമാ 
ണ്ട് ദിഗന്തങ്ങളില് പ്രകീര്ത്തിക്കു 
ന്നതു്. സമാധാനപ്രഭുവിനെറ ആ 
ഗമനത്തിന്് വേണ്ടി ലോകത്തെ ഒ 
രുക്കുന്നതി അള്ള ഉല് “ബാധനമാ 
ണ് ഓരോ ക്രിസ്തുമസ്സും നല്കുക. 

ി ലയം 

ബേത്ലഫേമിലെ വഴിയമ്പലം 
സൃക്ഷിപ്പുകാരനെ നാം കുററപ്പെടു 

തആഅാറില്ലേ? അയാള് നിര്ദ്ദയനും 
നിഷ._രനുമാണെന്നു നാം വിധി 

യെഴുതാറില്ലേ? ഗര്ഭിണിയായ മറി 

യയടെ മമ്പിത് അയാള് വാതിലട 
ചുകളഞ്ഞതില് നാം കുപിതരാകാ 

റില്ലേ? 
പക്ഷേ, ഇന്നു നാം എന്താണുചെ 

യ്യുന്നത്? ബാഹ്ൃൃമായി നാക്കി 

സ്തുമസ്സ് മംഗളമായി ആഘോഷി 

ക്കുന്ന. ലോകരക്ഷിതാവിന്നെറ അവ 

താരത്തെ നാം പാടിപ്പകഴ്ത്തുന്നു. 
പക്ഷേ, നാം നെഞ്ചത്തുകൈവച്ചു 
കൊണ്ടു ചോദിക്കൂ, നമ്മുടെ ഹൃദയ 

മെവിടെയാണ്? ക്രിസ്തുവിന് 
പ്രവേശിക്കാന് അവിടെ സ്ഥല 
മൊരുക്കിട്ടണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിനു 
കടന്നുവരാന് തക്കവണ്ണം അവിടം 

അടിച്ചതളിക്കുകയെങ്കിലലം ചെയ്തി 
ണ്ടോ? 

2 : 

ആ പുല്ത്തൊട്ടിയില് കിടന്ന് 
ഒര ശിശു കുഞ്ഞിക്കാല്ലം കൈയ്യം 

കുടഞ്ഞു കരയുന്നു. ത്യാഗസ്യന്ദരമാ 
യ ആ ധന്യ ജിവിതത്തിനെറ മു 
മ്പില് നാം കൈകള് കൂപ്പിപ്പോകും. 
കഷ്ഷ” ടതകള നുഭവിക്കുന്നവരെ തേ 
ടിപ്പിടിച്ചു്, സൃസ്ലേരവദനരായി 

അവരെ സഹായിക്കാന് വെമ്പല് 

കൊള്ളുന്ന കാഴ്റ എത്ര ഹൃദയാവങജ്ജു 
കമാണ്! നാം അനുഭവിക്കുന്ന ക 
ഫ് ടതകള്, മററുള്ള വരുടെ നേക്കു് 
ദയയ്യം അനുകമ്പയും പ്രദര്ശിപ്പി 
ക്കാന് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ദയ 
യോടക്ടടിയ പചെരുമാററംകൊണ്ടും 

൨ ഫായിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത 
ഞ്ടും മററുള്ളവരുടെ ചുമടി റ് ക. 

ഉപദേ നെറഭധാക അത്ഭുത, ഴിയ്യന്നശ്ര ലഘ, കുത 
ക്ഓാന്൯ ൩..ക്കു ശ്രമിക്കാം. 

അമ്മായിയുടെ വേദന നിറഞ്ഞ 
ആവാക്കുകള് വിണ്ടും വിണ്ടും ചെ! 
വികളിത് വന്നലന്ത്രുകയാണ്ട്. “ഈ 
ക്രിസ് തുമസ്ാ ഘാഷത്തില്, 
വപ്പെട്ടവരെക്കുടി അന്വേഷിക്കാ൯ 
കൂട്ടകാരികളോട്ട പറയ.” 

സഭാനമാധാന വാര്ഷികം. 

മലങ്കരസഭയില് സമാധാനം 
കൈവതുത്തുന്നതിനു മുന്൯കൈയെട്ട. 
ത്തു പ്രവത്തിച്ചു്, ഉപവാസയജ്ഞം 

കൊണ്ടും മറ൮ പ്രകിര്ത്തിതമായ 
പുത്തനങ്ങാടി കുരിശു പള്ളിയില് 

വാര്ഷിക: സമാധാനത്തിനെറ 
ഡിസബര് 16--ാംതിയതി കൊ 

ണ്ടാടിയിരിക്കുന്ന മാര് ഒകലിമിസ് 
മെത്രാപ്പോലിത്താതിരുമേനി 
ശുദ്ധകുരബാന അനുഷ്ഠിക്കുകയും 
അനന്തരം കൂടിയ പപൊതുയോഥ 
ത്തില് തിമമേനി അഭ്ധ്യക്ഷത വ 
ഹിച്ചു സാരഗര്ഭമായ ഒരു പ്രസം 
ഗ൦ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. യോഗ 
ത്തില് പിസ്ലിശഗ് പ്രസിഡണ്ട് 

ശ്രി. ററി.എം. ചാക്കോയും വിക: 
രി ദിവൃശ്രി വി. ജെ. ഗബ്രരിയേല്യം 
ഓരോ പ്രസംഗം ചെയ്തു. 

അരശതാബ്ദക്കാലമായി മല 
ങകകരസൃയറിയാനിസഭയില് നിലനി. 
ന്നിരുന്ന അന്ത:;ഛാിദ്ൂങ്ങള് അവ. 

സാന്ിച്ചു സടയില് ഐകമത്യം 

കൈവളരത്തിയ പരിശുദ്ധ പാത്രി 
യക്കിസ്ബാവാ തിരുമേനിയോട്ടം 

പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാബാവാ 
തിരുമേനിയോടം യോഗത്തിനുള്ള 

പ്പെട്ടത്തിംക്കാണ്ടുമള പ്രമേയം പാ 

സാക്കി. ം 

ക്രിസ “ത്ൃയന് ട്രാക്ട” 
സൊസൈ ററി, കോതമംഗലം: 

സൃവിശേഷസമ്യങ്ങള് പ്രചരി 
പ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 
൨. 

1955-ല് സ്ഥാപിച്ചിട്ടളുള ഒരു 

സ്ഥാപ നമാണിതമ്. “ജിവിക്കുന്ന 

ക്രിസ്തു" ക്രിസ്തു മൂലമുളള രക്ഷ, “നി 
ങ്ങളുടെ ജിവന് എങ്ങനെയുള്ള തൂ. 
“അതദൃതപുരുഷനായ ക്രിസ്തു" എ 

ന്നിങ്ങനെ നാലു ലഘ്യലേഖകള് ഇ 
(ശേഷം 22-5൦ പേജിൽ) 

ചര് ച്ചര്വ ദിക്കിലി' 

പ്പാ 

വി: 

യ 



മന്ദഥതി 

സ്റ്റ.ഡന്റ കോണ്ഫറന് സുകളി 
ജ്ം യൃവജനസമാജങ്ങളില്ലം ചുരു 

ക്കം ചിലപ്പോള് സനണ്ടേസ്സൂളിലെ 
മൃതിന്ന ക്ളാസ്സകളിലും ചിന്താശി 
ലരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഇടയ്ക്കിടക്ക് 
ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണു: 
“നാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങിയാല് മതി 

“യോ? നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ നില 
യില് പോയാല് എങ്ങനെയാണ് 
ദൈവരാജ്യം ഒരു വാസ്തവമായി 
ത്തീരുക? സഭ ഈ വിധത്തില് ക 
ക്ഷിപിരിഞ്ഞും വഴക്കടിച്ചും കഴി 
ഞ്ഞാല് ക്രിസ്തുവിന്െറ ജോലി ഒ 
ന്നുമൊന്നുമാകാതെ കിടന്നുപോകു 

കയില്ലേ?”” 
തികഞ്ഞ ആത്മാര്ത്ഥതയില്നി 

ന്ന് ഉയിരെടുക്കുന്ന സാശയങ്ങളാ 
ണിവ. ക്രിസ്കൂവിന്െറ പ്രബോധ 
നങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില് ക്രിസ്ത്യാ 
നീകളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിന്െറ ഗ 

ല് തിവേഗം തിരെ അപര്യാപ്യമാണെ 
_ ന്നുള്ള തോന്നല് അവക്കുണ്ടായതി 
നൊ ഫലമായിരിക്കണമതു”. ഈ 
” രിതിയില് മുമ്പോട്ടുപോയാല് ദൈ 
ല് വരാജ്യസ്ഥാപനത്തിനു” . ലക്ഷക്ക 
 ണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിനോ 

കൊല്ലങ്ങള് വേണ്ടിവരുമല്ലോ എ 
നനാണവരുടെ സംശയം. രണ്ടായി 
രം കൊല്ലമായിട്ടും സ്ഥിതിഗതികള് 
ഇന്തത്തെ നിലയില് മാത്രമേ എ 
ത്തീട്ടുള്ള വെങ്കില് ഇനിയും എന്നാ 
ണു് കാര്യങ്ങള് ശരിപ്പെട്ടവാന് 
പോകുന്നതെന്ന് അവര അക്ഷമ 

യോടെ ചോദിക്കുന്നു. 
മുന്പറഞ്ഞ സംശയങ്ങള്ക്ക് 

ചിലര് ഈ വിധത്തിലുള്ള മറുപടി 
നല്കികേട്ടിട്ടണ്ടു്. “സ്നേഹിതാ! 
അക്ഷമനാകാതെ! ക്രിസ്തു ഭൂമിയി 

ല് അവതരിച്ചു സഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് 

രണ്ടായിരാ വര്ഷങ്ങള് ഇനിയും 
. തികുഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. പ്രപഞ്ചെമുണ്ടാ 

യി എത്രയോ ലക്ഷം വര്ഷത്തിനു 
ശേഷമാണു് തനെറ പുത്രനെ ലോ 

കത്തിലേയ്ത്കുയക്കാന് ദൈവത്തിന് 

തിരുമനസ്സായതു്! അപ്പോള് നമ്മു 
ടെ ഈ വര്ഷവ്യം കാലപ്ചരിഗണ 

നകളുമൊന്നും ദൈവത്തിനെറ ദു 
ത് 

ഡിസംബര് 90) 

ധ്ാരണമറാ 

എസ്. കെ. 

ഷ്ടിയില് വലീയ കഥയൊന്നമ 

ലൂ.” 
മററു ചിലരുടെ മവൃുപപടി ഈ 

വിധത്തിലാണു; ““ക്ളേശീക്കാതെ! 
സഭ ദൈവം തമ്പരാനേറതാണു്. 
അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്നെപ്പററി ഒരു 
പ്ളാനും പരിപാടിയയമൊക്കെയ 

ണ്ട്. അതനുസരിച്ചു് കാരൃങ്ങള് 

നടക്കും. നേരെമരിച്ചു, നമ്മള് ഇ 

വിടെക്കിടന്നു വേവലാതീപ്പെടന്ന 

തുകൊണ്ണടൊന്നും യാതൊരു പുണ്യ 
വുമില്ല. നശിച്ചുപോകുന്ന ഓദരാ 

മനുഷ്യനെപ്പുററിയ്യം നമുക്കുള്ളതീ 
നെക്കാള് എത്രയോ മടങ്ങു കൂടുതല് 
ഉല്ക്കണ്ഠയും വേദനയ്യം ദൈവ 

ത്തിനുണ്ടായിരിക്കും! ദൈവത്തി 
ന്െറ പരിപാടിയനുസരിച്ചു കാര്യ 
ങ്ങള് നടക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
കൈയ്ക്കു പിടിച്ചു പ്രവത്തീപ്പിക്കാന് 
നാം ഒരുമ്പവെടേണ്ടതില്ല. സമാധാ 
നമായി അടങ്ങിയൊതുങ്ങി കഴി 

ഭഞ്ഞാളു,. എല്ലാം, നേരെയാവും "” 
ആത്മാത്ഥതയില്നിന്നു”് വെ 

ടടത്ത സംശയത്തിന് അര്ദ്ധസത്യ 

ങ്ങള് നിറഞ്ഞ മറുപടി മതിയായ 

സമാധാനമാവുമെന്ന് ആരും വാദി 
ക്കമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മാത്രമല്ലാ 

ആ മറുപടി ദൈവത്തിന്െറ വാസ്മ്ു 

വത്തിലുള്ളൂു രൂപത്തെപ്പുററീ വളരെ 
തെററായ ഒരുധാരണ കേള്വിക്കാര 
നെറ മനസ്സില് നട്ടവള രത്തുന്നതി 
നും ഇടയാക്കിയേക്കാം. അങ്ങനെ 
പ്രത്യക്ഷത്തില് ഗുണം ചെയ്യന്നി 
ല്ലേന്നു മാത്രമല്ല: പരോക്ഷമായി 
അത് ദോഷത്തിന് ബിജാപാപം 

ചെയ്യുന്നതിനുമിടയ്യണ്ട്. 
നേരല്ലോ? നാമെന്തിനു ധ്ൃതിവ 

ത്തുന്നു? പ്പശാന്തഗ ഭീരനായ സര്൪ 
വലോകസ് മ്മാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

നിഷ്കൃഷ്ടമായ പരിപാടിയനു 
സരിച്ചു പ്രവര്ത്തിച്ചകൊണ്ടിരിക്കു 
ന്ന, ധൃരഗതിയിലുള്ള എടുത്തു 

ച്ചാട്ടമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനിഷ്ടമ 
ല്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു ചിട്ടയും നട 
യുമൃണ്ട്; നിയതമായ ഒരു സാവി 
ധാനക്രമമുണ്ട്; താളലയ സമ്മി 

കിതമായ ഒരു ലാസ്യത്തിനെറ മ 
നാരഞ്ജകമായചുവട്ടവയ് പിനെ 
മനോഹാരിതയുണ്ടു്. പിന്നെനും 

അപ്പോൾ, ആ ധാരണയനുസര് 

യുള്ള ദെവം മന്ദ ഥതിയടെ രെ 

വമാണ്: അവധാനതയാണു ആ 

ദ്ദേഹത്തിനെറ പ്രധാന ഗുന്നമ. 

ഒരു കാരനത്രില്യം വേവചാതിയില്പ. 

എത്തുതശെ സംഭവിക്കട്ടെ, അദദ്ദേ 

ഹം സമചിത്തതയോടെ, അകേഷ്ഷ 

ഭൃനായി ഇരിക്കുന്നു ണ്ടാവയം. പിന്ന 

ഏന്തിന് ക ടസദുശനായ മനുഷ്യ. 

൯ ഇവിടെക്കിടന്നു്, പ്രവര്ത്അ 

നത്തീന വേഥത പോരെന്നു പവ 

ഞ്ഞു ബഹളം വയ്ക്കുന്നു? 

ദൈവത്തിനു ഒരു കാര്യത്തിലുമ 

ധൃതിയില്ല. കാര്യങ്ങള് മന്ദഥതര് 
യില് അടിീവച്ചുനിങ്ങിയാല് മതി 

സാഖ്യയടെ കാരൃത്തില്ലാ അദ്ദേഹ: 
ത്തിനു” ഉല്ക്ക ബ്ദയില്ല. രക്ഷിക്കു 
പ്പെട്ടന്നവരുടെ സാഖ്യ കാഞ്ഞിര! 

ക്കം. ധൃതി കൂട്ടിയതുകൊണ്ടു' അതു 

മാറിക്കിട്ടാ൯ പോകുന്നുണ്ടോ? ഒര 

ക്കലു മില്ല. 

നാഴികമണി നോകി ജോല 

ചെയ്യുകയോ ജോലി ചെയ്യിക്കും 

യോ ദൈവത്തിന്െറ സ്വഭാവത്തി 

ല് പെട്ടതല്ല നേരം പോയല്ലോ, 

അതുകൊണ്ട് ചെയ്യന്ന പണിയുടെ 
വേഗത സ്വല്ലമൊന്നു വര്ദ്ധിപ്പി 

പച്ചേക്താംം എന്നൊന്നും അദ്ദേഹമ 

ചിന്തിക്കാറില്ല, എട്ടപൊട്ടും തി 

രതിയാത്ത മനുഷ്യന് മാതൃമേ ആ 

വിധത്തില് ചിത്തിക്കാന് സാധി 

ക്കൂ. 

എന്നാല് 

മുകളില് വരച്ച 

എന്താണു് വാസ്തവ 
ചിതൃങ്ങളിലൊ 

ക്കെ ദൈവവദനത്തിന്െറ കേവ 

ലാ പ്രാകൃതമായ രൂപം മാത്രമേ 

കാണാ൯ സാധിക്കുന്നുള്ള. മനുഷ്യ, 
വഗ്റത്തെപ്പററിയുള്ളു, ഉ പി 

ഉല്ക്കണ്ഠയുടെ ഫ ലമായിട്ടാണു 

ദൈവം തന്െറ തിരമുക്കുമാരമ്മെ 
മനുഷ്യോദ്ധാരണാര്ത്ഥാ ഭൂമിയിഷേേ 
ത് അയച്ചതുതന്നെ. മനുഷ്യന്െറ 

ധിക്കാരപൃര്വ്വമുള്ള മറുപടിയും 

ദൈവസ്നേഫം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്പു 
തിസ് പന്ദിക്കുന്നതിലുമുള 

തയും ദൈവത്തിന്െറ 1൮3 ന ൨ 

സ്നിശ്ധമായ ഫൃദയത്തെ നൊമ്പ 

രപ്പെടുത്തിക്കൊ ഭരാണിരിക്കു ൬തു് 

അതാണു് സത്ൃസ്ഥിതി, 

൮2) 



“അവര്ക്കു 

0 ദെ." 

റല . ചില മനുഷ്ൃതണട 
[ത പിം ന ക്കാള് 

രൂ പിസ്ത 

യ ഫോവായെയാണു് 

വഥ്്യം. പതയ നിയമ 

ത്തെക്കാള് കൂടുതലായ പഴയനി 

യമത്തിന് അവര് പാധാന്യം 

൦.൫ പിക്കും. 

യഫാവയ്യടെ കൂടെ വിക്കുക 

വളരെ പ്രയാസം ക്ഠണ്തെനായി അ 

വര് കാണുന്നു. ജിവിതം അവരുടെ 
ദൃഷ്ടിയില് ഏതേ കരാ പ്പാ 

കാണ് ആ കരാര് അഴസരിച്ച 

നടന്നേച്ചാല് മതി. അതാനെ ചില 

നിയമങ്ങള് അനുസരി, ജിവി 

ക്കന്ന പക്ഷം, യഫോവ അവരെ 
വിശ്വസനൂ,തയോടെ കാത്തു സൃക്ഷിച്ച് 

അവര.ടെ കാര്യങ്ങള് ഭപെ യായി 
നടത്തി കൊട്ുക്കുമെന്നാണവരുടെ 

വിശ്വാസം. യഹോവാ മോശ വഴി 
യായി നല്കിയ പത്തു കല്നകള് 

അനുസരിച്ചാല് മതി. ഏതു ദര്ഘ 
ട്സ്വാഫ ചര്യത്തില്നിന്നും ദൈവം 

മോചനമരുളും. 
ഈ ചിന്താഗതിയാത ഭരിക്ക. 

പ്വെടടന്നവതടെ ദുഷ്ടിയ ൩ എല്ലാ 
കാര്യങ്ങളും ഏററവും സംഹിത 

മായ രൂപത്തില് കെട്ടിയൊരുക്കി 
വച്ചിരിക്കണം,--- കാച്ചുക്കുറ ക്കിയ 
പാല്പപോലെ ആവശ്യപ്പെടടമ്പോള് 

എടത്തൂുപയോഗിചത്തെക്ക വിധ 
തഅഅ.ില് ഏതാനും സൃത്രവാകൃ 
ങ്ങളാക്കി മതത്തെ മുഴവന് സംഗ്ര 

ഫിച്വ കിട്ടിയാല്. പുറെ നല്ലതു്. 
എന്നാണ്് ഈമതം എന്ന പറയ 

ന്നത്? ദൈവം നല്കിയ ഏതാ 
നും കല്പനകള് അനുസരിക്കുന്നതു 
തന്നെ! സ്ൃയവിശേഷം പോലം അ 
വര് ഏതാനും പ്രമാണങ്ങളില് ഒതു 
ഒഴി മക്കാളുളാിച്ച കളുയയം. അക്കാര്യ 
ത്തില് അത്രകണ്ട് അതിസാമത്ഥൃയ 
മാഞവറ പ്രദര്ശിപ്പിക്കുക. ഇ 
ന്നിന്ന പ്രമാണങ്ങള് അന്സരിച്ചു 

കൊള്ള, നിങ്ങള്ക്കു മോക്ഷം നി 
ശ്ചയം! എന്തൊരെളപ്പുമാന്1 ആ 

ത്മാവിനേക്കാള് അക്ഷരത്തിനാണ്് 

അവര് പ്രാധാന്യം നല്ക്കുക. അവ്യ 

ക്തമവയ തത്വങ്ങളല്ല, ഖംഡാിതവും 
നിഷ് കൃഡ്യവൃമായ 

വറ ആവശ അവ 31) ൮ റാപ്പ് 

് പം 
കലനമകലജാണ്ണു 

യേശുക്രിസ്തു ഉല്ഘാടനാ ചെയ്തു 

സ്ൃയവിശേഷ സത്യത്തിനെ വി 

ച മുവാത്മകസ്വഭാവം ക്കട്ടറാ മ 

നസ്സ്ിലാക്കിട്ടേയില്ലെന്ന തോന്നും. 

ദൈവം ക്രിസ്തുവിത് ലോകത്തില് 

അവതരിച്ചമഹാ സ നെറ 

(0) 

0 സ 
ക്ക ..൭, ക്രിസ് ൧൦ .ന്െറ ജീ 
വിതാനഷ്ഠാനം ചില നിയമ 
ങ്ങള്ക്കുളുളില് സങ്കോ പചിപ്പിച്ചുനിറു 
ത്തുന്നതില് കഥയില്ല. ““പൃരാതന 
കാലത്ത് ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടി 
രുന്നു... .. എന്നാല് ഞാനോ നിങ്ങ 
ളോടട പറയുന്നതു”""-യേശുവിനെറ 

പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ രീതി സൃക്ഷി 
ക്കുക, പരമ്പരാഗതമായ സങ്കേത 

ങ്ങളില്നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു 

രീതിയാണു” അദ്ദേഹം അവലംബി 
ക്കുന്നതു”. തികച്ചും വിപ്ളവാത്മ 
കമായ ഒരു സരണി. 
അ ധ്യനിക മനുഷ്യന്െറ ഹൃദയ 

ദാഹം ശമിപ്പിക്കാന് പഴയന യമ 
ത്തിലെ ദൈവത്തെക്കൊണ്ടാവി 
ല്ലം ആമ്ൃയനികകാലത്തെ “വിശ്വാ 

സധില്ലായ്മ”യെ അപലപിക്കുക 
യോ ഞെരിപിരി കൊള്ളുകയോ 
ചെയ്തതുകൊണ്ടു കാരൃമായില്ലെന്നു 
നാം ഓര്ക്കണം. ദൈവം മരിച്ച 

വരുടെ ദൈവമല്ല; ജീവനോടിരി 

ക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ്ട്. 

നേ 

ഇഷടജനം 

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില് ഷണ്ടുമ്യട 
നസവരിര ഛഏററധും വഫ്ധധകാരഃ 
കളായ മനുഷ്യര് സ്വയം നിതിക 

രണഭ്റമം പുണ്ട ക്രിസ്ത്യാനിക ളാ 

ണെന്നു” തോന്നുന്നു. അട്ടത്തയിട 
ഒരു സ്നേഹിതന് പറയുകയാണു. 

““ഞാന൯ു 19-൦൦. മനപൂര്വം ഒത 

കുതുകം പറഞ്ഞുപോയി. അതില് 
പിമ്പിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒര 
ബദ്ധം പറഠിട്ടില്ല."” തികഞ്ഞ ആ 

ത്മവിശ്വാസത്തോടെ താന് ആരി 

തിയിൽ പരിപുര്ജ്ണൂ സംതൃഫമായ 

ഒരു ജിവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെ 

ന്നാണ് ആ മനുഷ്യനൊ വിചാരം. 

മറ പലരേയയുംപോലെ അറിഞ്ഞു 

കൊണ്ടു് യാതൊരു പാപവും ചെ 
യ്ക്കാറില്ലെന്നും, വല്ലമും ചെയ്തപോ 

കുന്നെങ്കില് അതു് അറിവില്ലായ്മ 

കൊണ്ടു് വന്നുപോകുന്നതാണെന്നും 
അതു മനസ്സിലാകുന്നയുടന് ക്ഷമാ 

യാചനം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം 
പറഞ്ഞു. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 
തെററും ചെയ്യാറില്ലെന്നു”് ഒരു ദിവ 

സമെങ്കിലും ആതൃത്മാത്ഥമായ। 

യാന് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കില്! എന്നു 
അതു കേട്ടപ്പോള് ആശിച്ചുപോയി. 
മാത്രമല്ല. അങ്ങനെ സൃക്ൃതജിവി 
തം നയിക്കുന്നതമുകൊണ്ടു്, ദൈവവു 
മായി സാധാരണയില് കവിഞ്ഞ് 

വാ 
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ഗ ശൃവഥതന്നും, 
നു; വിചാരമുള്ള തുപോലെ തോന്നി 
ദൈവത്തിന്െറ പ്രത്യേക പ്രീതി 
വാത്സല്യങ്ങള്ക്ക് പാത്രിഭവിച്ച 
ഇഷ്ടജനം! 

മറെറാരു കൂട്ടരുണ്ട്--സ്വന്തം ഗഗ 

ഹത്തിലിരുന്നു കുട്ടികളെ പരിചരി। 
കാനോ ഗൃഹകാര്യങ്ങള് ക്രമീകരി 
ക്കാനോ സമയമില്ലാത്ത. സ്ത്രീ-പുന 

ഷന്മാ൪. സഭാകാര്യങ്ങളും സ്വീ 
ശേഷപ്രസം ങ്ങളും "” ആത്മാക്കളെ 
ലാഭപവ്പെടടത്തലും"' അവരുടെ നാമയ 
ത്തില് സിംഹാഭാഗവ്യം അപഹരി 

ക്കുന്നു ദൈവത്തിന്െറ തെരഞ്ഞെ 
ട്ടക്കപ്പെട്ട ജനം ഗാര്ഫികോത്തര 
വാദിത്തങ്ങളുടെ പേരില് സമയം 

മെനക്കെടുത്തുന്നതു്, തങ്ങള്ക്ക് ല 
ഭി പ്പിരിക്കുന്ന വിളിയോട്ട” അനുമ്പ 
രണക്കേട്ട് ഭാവിക്കുകയായിരിക്കുക: 
യില്ലേ? വിട്ടകാര്യാനേവേഷണം മാ 
ത്രമല്ല, ആഫീസ.ജോലിയും കച്ച 
വടവും മററ തൊഴിലുകളുമെല്ലാമ 

വെറും അരസികവും അപ്പധാനവൃയ 

മാണെന്നൊരു തോന്നല് മനസ്സില് 
വേരോട്ടകയ്യം ചെയ്യാ. 

ഇനിയ്യം വേറൊ ൭ തരക്കാരുണ്ട്. 
പ്രത്യേകപദവി സമാജ്ജിച്ചിട്ടള്ളൂ 
കൂട്ടരാണവര്. ആദ്ധ്യാത്മികമായി 
മററുള്ള വരിത്നിന്നു് ഒരു തല വ: 
ണ്ലുാ ഉയന്നിട്ടാണവ രുടെ നില. സാ. 
ധാരണ മനുഷ്യര് സംബന്ധിക്കുന്ന 
പൊതുവാരാധനകളില്ലം, പൊതു. 
പ്രാത്ഥനകളില്ം മററും സംബന്ധി 
ക്കാന് അവക്ക് വൈമനസ്യമുണ്ടു്. 
അതൊക്കെ സാധാരണക്കാക്ക് പ 
ററിയതായിരിക്കും. എന്നാല് തത്ഭ 
ള്ക്കു അതൊന്നും മതിയാധവുകയി 

ല്ല. ദൈവത്തെ നേരിട്ട ഗ്രഹിച്ചു, 

ദൈവവുമായി നേരിട്ട് സംസര്ഗ്ഗം 

ചെയ്യാ൯ അവക്ക് കഴിയ്യം. സ്വന്തം 
രഹസ്യ മുറിയില് ദൈവത്തിന്െറ 
ദര്ശനങ്ങള് തങ്ങളെ പ്രതിക്ഷി 
ച്ചിരിക്കുമ്പോള്, എന്തിനു ഇടവക 
പ്പമ്കളിയിര പോയി അവിടെ നട 

ക്കുന്ന ആരാധനയില് സബനസ്ധി 

ക്കണം! 

എന്നാല് ഈരിതിയിലുള്ളൂ രഹ: 
സ്യവാദ (1,4ട01ഠവ) മതത്തിനോ 
ദര്ശന പ്രാഫ്ലിദക്കാപുതിയനിയമം 

സാധ്യകരണം നല്ലിക്കാണുന്നില്ല- 
പുതിയനിയമത്തില് കാണുന്ന മത 
സാധാരണവും പ്രായോശികവുമാ 

ണ്. അതു് അസാധാരണരായ ചുരു 
ക്കം ചിലക്കു വേണ്ടി മാത്രം ആസൂ 
തരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള തല്ല. മനുഷ്യന്. 

ചര് ച്ചു്വിക്കിലി' 



അമേരിക്കയിലൊരല് 

രു 

ഇവിടെ ഇപ്പോള് നമ്മുടെ സഭ 
“യിലെ അഞ്ച്യെ പട്ടക്കാരും അഞ്ച്യ 
കശെമ്മാശന്മാരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങള് 
മൂന്നു പട്ടക്കാര (ഞാനും ഇ്പനച്ച 
നും, ഭയാശുവാ അച്ചനും) നയയോ 
ഓ്ഖില് അടുത്തടുത്തു താമസ്സിക്കുന്ന. 
മററുള്ളവ൪ വളരെ അകലെ ത്വ 
മസിക്കുന്നുതുകൊണ്ടു് തമ്മില് ഒന്നി 

കാണുവാന് പ്രയാസമാണ്. 
ന്യൂയോക്കില് എല്ലാ ഞായറാഴ് ച 

ക്റപ്പെട്ടവിക്കുന്ന ഫലങ്ങളനുസ 
രിച്ചാണു” അവരുടെ നല്പ്പ,തില്ല, 
കള് അളക്കപ്പെട്ടക. രോഗികതമള 

' സന്ദര്ശിച്ച സമാശ്വസിപ്പിക്കുക,ക 
ഇഷ ടപ്പെടടന്നവക്ക് സഹായഹഫനസ്മും 

ട്ടിക്കൊടുത്തു് അവരെശക്കതിപ്പെ 
ട്ത്തുക. വിധിവൈപര്യയങ്ങള് ജീ 
വ്വിത ത്തെ അടിച്ചുലയ്ത്കുമ്പോഴ്ചം ആ 

 ചഞ്ചുലവും ദു,ഡവുമായ വിശ്വാസ 

ത്തില് ഉറച്ചുനി മക്കുകഎന്നീിങ്ങനെ 
 ജീവിതസാധാരണങ്ങളായ ക്രിയക 

കളിലാണ് യഥാത്ഥമതം പ്രതിഫലി 
.പ്പിക്കേണ്ടതു്.ദൈവത്തിജപക്ഷഭേ 
ദമൊ ചിലപ്രത്യേക ഖ്യക്തികളോ 
ട്ട് പ്രത്യേക പ്രീതിയോ ഉണ്ടെന്നു് 
സങ്കല്പിച്ചു കൂടാ. ഒരു മനുഷ്യന്ത് 

ദൈ വദര്ശനേണ്ടാവൃകയില്ലെന്ന് 
പൂതിയ നിയമം ശരഠിക്കുണതാദയാ, 
അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ദറശനം ഒരു 

ചിത്തക്കാരൃയമായി പുതിയ നിയമം 
പരിഗണിക്കുന്നതായോഇവിടെ വാ 
ദമില്ല. നേരെമറിച്ചു” അങ്ങനെ ല 

ഭിക്കുന്ന ദരശനം, കൂട്ടതല് ഗാഡ 
മായി മറവള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന 

. തിനും സേവിക്കുന്നതിനും ഉത്തേജു 

"നം നല്കണമെന്നു മാത്രം. വാസ്ത്റ 
വത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുമതത്തില് പ്രത്യേ 
ക പദവികളോട്ടകൂടിയ ഒരു പ്പത്യേ 
കവരഗ്ശുത്തിനു് സ്ഥാനമില്ല. ക്രിസ്തു 
“അനുയായികളെ  ഇപ്പകാരം ഉരു 
ബോധിപ്പിച്ചു. “നിങ്ങളില് അ 
അ്ങനെ ആകരുതു, നിങ്ങള് എല്ലാ 
വരും സഹോദരന്മാരാകു.ന്നു"" 

ഡിസംബര് 90 

പി)ത്രിയര്ക്ക) സിംഹുസനം 

നിന്നു ഡമാസ്ക്കസിലേക്ക മ0റ0റന്നു 

കേരളീയ ശിശുവിന്െറ മാമ്മോദീസാ 
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ഹോ)ംസില് 

ഫാദര് ററി. വി. പീലിപ്പോസ് 

നൃയോക്ക്, നവം 29 

യും വി. കുര്ബാന ഞങ്ങള് ചൊ 
ല്ലന്നു. നമ്മൂടെ ആളുകുളീല് ചുരു 
690 ചിലര് പതിവായി ആരാധന 

യില് സബേന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നു" 
ഞായറാഴ്ച റവ ഇടപ്പനച്ചനൌ 
തവണയായിരുന്നു. പരേതനായ 
ശ്രീ. കെ. സി, മാമ്മന്മാപ്പ്പിളയുടെ 
കൊച്ചു മകന്റ ഡോക്ടര് മാമ്മനും 
ഭാര്യയും മൂന്നു മാസം പ്രായമായകു 
ട്ടിയെയ്യംകൊണ്ടുട് ബാള്ട്ടിമൂറീല് 
നിന്നും വന്നു. ഇന്ഡ്യയില് മാര് 
ത്തോമ്മാശ്ളിഹായാല് സ്ഥാപീ 
തമായ പൂരാതന ഓത്തഡോക് സ്യ 
സഭയിലെ ഒരു മാമോദീസാ ന്ദട 
ക്കുന്നു ണ്ടെസറിഞ്ഞ്ട് സ്ന്ദേഹിത 
രായ ചില അമേരിക്കരും ഒരു ജ 
പ്യാന്കാരനും നേരത്തെ വന്നെത്തി. 
വി. കുര്ബാനാനത്തരം ബ ഇരപ്പ 
നച്ചന് കുട്ടിയുടെ തലതൊട്ടപ്പനാ 
യി, ഞാന് കുട്ടിയെ മാമോദിസാ 

മുക്കി. ക്രിസ്താബ്ദം 52--ല് മലങ്കര 
യില് കത്തിച്ച വിളക്ക് കെടാതെ 
മററുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ജ്വലിപ്പുി 
ക്കുവാന് സംഗതി വരുത്തിയ ദൈ 
ഖ്ത്തെ ഞങ്ങള് സ്തൂതീക്കുന്ന. മനോ 
ഹരമായ നമ്മടെ ആരാധനകളി 
ല് മ്പബന്ധിച്ച അതിഥികള് സ 
ന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തോമസ് 
എന്നുതന്നെ കുട്ടിക്കു പേരിട്ട. ഉച്ച 
സുുശേഷം, ഈവപ്പന ചൂന്െറ വസതി 
യില്വച്ചു് നടന വിഭവസമൃദ്ധമാ 
യ കേരളീയ സദ്യ ഏററവും ഹൃദ്യ 
മായിരുന്നു. 

എത്തിയോപ്യയില് ആയ്രുന്ന 
൨. കെ. എം. സൈമണുപച്ചന് നൃ 
ജേഴ്സിയില് ശമുവേല് മാര് ആ 
ത്താനാസ്ധ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ 
സെക്രട്ടവിയ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
ഒരു പള്ളിയുടെ വികാരിയയമായി, 
കുട്ടംബസമേതം പള്ളിക്കടുത്തുള്ള 

ഒരു ബംഗ് ളാവില് താമസിക്കുന്നു. 
ചിലപ്പോള് ഞങ്ങള് അവിടവും, 
അദ്ദേഹം ഇവിടവും സന്ദര്ശിക്കാ 
വൃണ്ടട് , അടുത്ത കാലത്തു് എത്തി 

യോപ്്യന് സഭയിലെ മാ 
ഫിലോസ് തിരുമേനി മേരി, 

യില് ഒരു പര്യടനം നടത്തി, ൨൮. 
സൈമണ് അപ്പന് അദ്ദേഹത്തി 
നൊ കൂടെ ഈ അവസരങ്ങളിലെ” 
ല്ലാം ചുററി നടന്നു” പല മിററിം 

ഗുകളിലം പ്രസംഗിച്ചു. മൂസലിലെ" 
മാര ഗഗ ഗോറിയോസ് തിരുമേനി 
ഇവിടെ ന്ധയയോക്കില് ഈ കൊ 

ല്ലം മൃട്ട്വന, താമസിക്കുകയാണ്ട്. 

അദ്ദേഹത്തെ, ഞായറാഴ് ചതോറും 

മാര് അത്താനാസ്ധ്യോസ് തിരുമോ 
നി കാര് അയച്ച് നൃജേഴ്സിയി 
ല്യളള അദ്ദേചത്തിന്െറ പള്ളിയി 

ലേക്കു കൊണ്ടു പോകയാണു്. ഞങ്ങ 

൪ പലപ്പോഴ്ചം അദ്ദേഹത്തെ കട്ട 
സം സാരിക്കാവുണ്ട്. ഇന്ഡ്യയില് 

സഭായോടിപ്പിനു ശേഷമുള്ള സംഭ 
വവികാസങ്ങള് ഞങ്ങളില്നിനഅഅം” 

അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കു. 
ന്നു. ഇ൯ഡ്യ സന്ദര്ശിക്കുന്നതിന്ത് 
അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ആഗ്രഹംപ്പ 

കടിപ്പിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ 

ഇപ്പോഴത്തെ ച. പാത്രിയക്കിസ്സ് 
ബാവാ ത്മമേരിക്കയില് ഒരു പര്യ 
ടനം നടത്തുന്നതാണെന്നും അത? 
ശെറ ശേഷം പാത്രീയക്കാ സിംഹാ 
സനം ഹോംസില് നിന്നും ഡമൊ 
സ്ക്കസിലേക്കു മാററന്നതാങെ 

അം തിരുമേനി പ്പസ്താവിച്ചു. 

(1 ടോംപേജ് തുടച്ചു 
തിനകം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു കഴി 
ഞ്ഞു. അടുത്ത ലഘൃയലേഖ “കത്താ 
വ്യ എപ്പോശ വരും”? എന്നതു” 

[999 ജനുവരിയില് പ്രസിദ്ധികരി 
ക്കുന്നതാണ്. ഒരു രൂപാ കൊടുത്തു. 
അഗേങ്ങളായി ച്ചേരുന്നവക്ക് 100 
ലഘൃൃയലേഖകള് വിതരണത്തിനാ 
യീ അയച്ചകൊട്ടക്കുന്നതാണു്. അം 
ഗത്വഫിസ്യം സംഭാവണനകകൂം, 
ഡിക്കണ എം, പി. പാലൃയസ്, കി 
സ്തന ടാക് റു സോസൈററി, കോ 

തമംഥലം ഹഎന്നവിലാസത്തില് അ 
യ.മുകൊട്ടക്കുക. കൂട്ട്തല് വിവര 
ങ്ങള്ക്കെഴുതുക 

വന താമസ്സമാജം 
ഗംപ്വില്ഒ പട്ട 9) ഇട 

മത്തമറിയം സമാജങ്ങു 

വപതപടകി 
അര ൨ 

വകകള [ലെ 
ട് 

കുടെ തന്നാണ്ടത്തെ വാര്ഷിക 
മ്മേളനം ഡിസംബര് 6ദാംതിയതി 
റവ. ഫാദര് എം. വി. ജോർജ 
നൌ അദ്ധ്യക്ഷതയില് നിലന്ൂല് 
സണുഡേസ് കള് ഹാളില്വ ക്ല 
സമംഗളം നടണിരിക്കുന്നു. പതിയ 
വ്വര്ഷത്തേക്കു ളയ ഗ്രയവ്വ, സെക്രട്ടറി 



വ്രസിഡണ്ടു് ഫഐസന്.ഹോവര് 
ഇന്ന് (ഞായ 0) പവ്രസിഡ൯വ് രതാ 

ദം (നൂപ്രസാദമൊരുമിച്ചു് റിഡ.ം 
പ് ഷന് കത്തീഡ്രല് പള്ളിയി 

ലെ അരാധനാശു ൩൦ 

ബന്ധാിക്കുകയണ്ട.യി 

രണ്ട പ്രസിഡണ്ടുമാരെയും പ 

ഒളിയടെ ഗേറവികങ്കല് വച്, ക 

ത്തീഡ്റല് വികാരി റവ. ഫാദര് 
ഫ്;ണസ്റ്റം് ജോണ് സ്വീകരിച്ചു് 
കത്ത ഡ് ലഘിനെറ തെഒക്ക കവാട 

ത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച. അവിടെ 

അരാധ നകശ്ശുള്ള വശേഷവസ്സങ്ങ 
ളം അദ്ധ്യക്ഷ കിരിടവും അംശവടി 
യ്യാ ധരിച്ച ബിഷപ്പ് ഒറൈററ്റ്. 
റവ.. വാലിസ് രണ്ടു പ്രസിഡണ്ടു 
മാരെയം ക. ത്തിഡ റലിലേക്ക് 

സ്വാഗതാ ചെയ്തു. ബിഷപ്പ് കലാ 

ഭംഗിയ ളള വെള ളിഡഫ്രരയിമിട്ട 

ക്ത്തിഡ്രലിനെറ മ ഫോട്ടോ 

വ്രസിഡണ്ട് ഐസനപോവക്ക് 

സമ്മാന്ച്ചു. 

രണ്ടു വ്ര 

ശഷയാില്ത 

ിഡണ്ടമാരും കത്തി 

ഡ്ഠറലിനെറ മദ്ധ്ൃയഫാളില് മൂന്നാ 

ത്തെ വരിയിലുള്ളു ഇരിപ്പിടങ്ങ 
ളി ഇത്ന്നു. ദൈവക്ടപയാല്, മ 
പ. ത്തായ രണ്ടു രാഷ ങ്ങളുടെ നേ 

താക്കുന്മാര് ആരാധയില് തങ്ങള 
ടെ കൂടെ ചേരാന് ആഥഗതരായതി 0 

തനിക്കും ത നെറ ഇടവകാംഗങ്ങള് 

ക്കം വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്” 

റ൮. ഫാദര് ല്യോണ് സ്വാഗതപ്പു 

സംഗ ത്തില് പ്രസ്ധാവിച്ച. പ്രസിഡ 

“ദ്ര ഐസന്ഫോവഷടെ, പതി 
നൊന്ന രാഷ്ട്രങ്ങള് ടട (1 ശിച്ചു 

കൊണ്ടള്തു സമാധാനദാഈത്യം, മനന 

ഷൃരാശ!യയടെ ക്ഷേമത്തെ സംബ 

ന്ധിച്ചിടത്തോളം പസിഡണ്ടിനു 
ളള നിറവ്യാജമായ സ്നേഫത്ത। 

ന്െെറയ്യം ആത്മാത്ഥതയയടെയും സൃ 

വ്യക്തമായ തെളിവാണെ.ര് അ 

ദദേഫം പറഞ്ഞ. ര്വേദപപസനുകത്തി 

ല് നിനാ” അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഉദ്ധ 

രിച്ച. “സമാധാനം പ്പ 

മാരായി ശ്രിമതി മറിയാമ്മ വക്കി 

യേയാ മതി മറിയ ചി 

യയ്യവ്യാധയാഥം ഐക്ക് ൬ 1) 

രഞ്ഞൊടുത്തു. മിസ്സ്റസ്പ് റ ത്ത വൃ 
7) പുസ്പാ। 

ി 

റ്്ത്ത്്ട് 
ധേ. റ06ഇന്പ്സ ദ എസന് 

ഫോവറം പള്ളിതുൂശ്ര, ഷ്യില് സംബന്ധിച്ച 

ഴ് 
പം ള്ല്ലാ.-;- 

നൃഡ തഹി, ഡിസംബര 13 

കൊണ്ടു് ലോകത്തിര്ര സഞ്ചരിക്കു 
ന്നവന്൯ എത്ര ഓദാരൃവാനാണട്. 
പ്രസിഡണ്ട് ഐസന്ഹോവരുടെ 

ഇന്ത്യാസന്ദര്ശനം എല്ലായിടങ്ങളി 
ലെയും സമനസ്ൃമുളള എല്ലാവരും 
അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമാ 
ധാനത്തിന്വയയള്ളു ഉദാരമായ ഒരു 
സംഭാവനയാണെന്ന് ഹഫ്മാദ൪ 
ജോണ് തുടര്ന്നു പ്രസ്താവിച്ചു. 

ഗായകസംഘം, “23റിഴ7 2101 
൨1 എന്ന ഗാനം ആലപിച്ച 

തോട്ടകൂടി ശുശ്രരഷ ആരംഭിച്ചു 
അതിനുശേഷം, മഫാത്മഗാന്ധിക്ക് 

വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട" 71൨ [ 
ദ്ധ 11൨൦ ഡഠ൩ഠ7൩ഠട ൦൩ഠടദ" 
ഫ്ന്ന പാട്ട് ഗായകസംഘവും ജന 

ങ്ങും കൂടിപാടി. പ്രസിഡണ്ട് 
ഐ സന്ഹോവറും മേജര് ഐസന് 
ഫോവറും മിസ്റത്റസ് ബാര്ബറാ 

ഐസ .ഹോവറും അവരോട്ട് 
ചേരന്നു പാടി. 

പ്രസിഡണ്ടു പ്രസ്ധാദിന്െറ ഇരു 
വശങ്ങളിലും ആസ൯നബ്ഥരായിരു 
ന്ന അംബാസഡര് എല്സ് വര്ത്ത് 
ബങ്കറും മ. ഐസന്൯ഫേവറും അ 
ദ്ദേഹത്തിന് ശുശ്രരഷ വിശദിക 
രിച്ചുകൊടുത്തു. 
ബിഷപ് വാചിസ്, സവിശേഷം 

വായിച്ചശേഷം റവ. ഫ്മാദര് ജോ 

ണണ് ഒരു പ്രസംഗ ചെയ്തു. “സമാ 
ധാനമുണ്ടാക്കുന്നവര് ഭ്വഗ്യവാമ്മാര് 

ഫഎീന്തുകൊണ്ടെന്നുല് അവര് ദൈ 

വത്തിനൊ പുത്തന്മാരാണ”” എന്നു 

ളു ഭ-ഗം ഫാദര് ജോണ് ബൈ 

ബിളില്നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു "” 
റ് മിസ്തര വെറുമൊരു ചിഹ്നമല്ല. 

പുരാതനമായ ഒരു വിശുദ്ധ വേദ 
ഗ്രന്ഥത്തില് 

മായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയ 
ല്ല; സാധാനം തേട്ടന്ന ഓരോ 
രുവനന്െറയ്യം യതി ക്രിസ്തൂ 

ഉണ്ടായിരിക്കണം"' എന്നു” പരേ 
തനായ ദരിനബന്ധ്യത്ആന്ഡ് റൃതബസ് 

പറഞ്ഞിട്ടള്ളത്ു”് അദ്ദേഹം അനു 

സ്മരിപ്പിച്ചു. 

സ്ന്ലേത്രകാഴ്ച അര്പ്പിച്ചശേഷം 

പ്ുസിഡണ്ട് ഐസന്൯ന്ഫോധഖരും 
പ്രസിഡണ്ട് പ്രസംദും കത്തിഡ്റ 
ലില്നിന്നു” പിര ഞ്ഞു. 

അദഃദുഹം പവിത്ര: 

ക്, ത്തും 6226. 

1111. വധ ണ് 
11൦ ഴ് മപ 13ഡനദ2 ഷു 

സനു സ 7൧൭ /7ഥ൭ /70/ ശ്വ. 
7൦0/൭/൧ മമ 22൭/ ൧0൧൧൭൧ 22 70: 
൦ മഥ" ൭: ൧൧2 /: 9. 

(ലെ നേ ൦ ൭൭൦ 211 ടേ, 
൩0 00ോമട 0ഡ 11൦ ബി 1൭൭൭൦ 
12൦൩ 0൭൧൧ ൩, ന൦ ടേ പ് ഥാ. 
7/൦ ൨൭൦ ലി! ൨ 01 മഠ മീനഠട8 
[പ്്്ഥ ബേല ഉഠ 0൨ 7/൦ മമ 
ടേ 15 ൨ ദമ്ല്ഠട ഠടേണ്0010൩5. 
1 1൦ 11ഗ0േട ബ്വ്ട ദ്ടേധി പ് വ്ങ്ചട. 
ട[ഇ്വ്ലിടെ 2 ഉഥ്ല്പേന ല്ധ൦ ലഗ- 
൦ ധിടഥില/ ൨ 1൮5 മവ ൧1ടേ- 
ട[0ഉട 0 27ഠട്രാബ്ല/ 700൩ 1൮, 
1൨൦ ഉഠഠഠിടേട വ് നല. 

നം നവം 1ദ്ല% 
1222൩ പേ ൭5 ഗ്ഥല്ടന്നദട സേഅട 

൫620, സ്ഥല്ടമട 211 ഡല 1൦ ഡി 
0൩൦ £0ഉണ്േം€ 0 ഖഠാട്ഖ് മഠ ൭000൦ 
1൦ ഥ൧ബെ-ാഠ൩ ടല ല് 3ഗ്വ്%േ൦നേ- 
119 ടഥഉ 1115 2£--01ഠ0 ഉന്ല്ടടെ ദ0ഠ 
മിന; 1൨9 നലിഗ ഗ്ധണ൦ഡട 079-- 
൭൧൭200൧5 0൨ വട 7൦2 651൦ 00േ- 
510൨: 1൨9 ൦൨൧൦ ബ്ഭ മഠ ല00- 
10ഉട. 8൮ സ വ് ബ്പ്ട 6950 7-- 
നല്നട അലല ടം ഒറ |0/0ടം 
100100 07165 സ൦ [0 ൩0 ൪ടെട്ഥള- 
1 ന്ധ, 95 2 510010, ഉഠ 120 ഠോ 
11120 11൨2. 

1120 മ 0൦൦01 ട്വ നബ്നഉ 

് 

10 വട ്ലടലമാട 1൮0 മട ലി 

൭൧0 209൦ ൪/൩ 000 ല്ലേ 
൦ സഠലഠ ൧൦ 1751 എന്ട 010 
പ് 115 ഗലി സട 110. 110 യട 
ര്ബിഠേ ൨൪൦ 2 ഇലിമനട 25 0൧൦ വ് 0൦ 
1൦ 1012൦ വ്ഠഠഠ. 10൦ 10, ൯൦ 
2111൧7 0 117൦0 സ്സ ൧ഠ ൩൦ ഡ് 
9 ഠ്മ 190 1൦ 15൭൦1ടേ ൦൩1൩൦ 116 
127ഠസ്പ്ടഠേ 12൩0. ൨/ഠ5ടേ 1/95 20 
൩10100 0 09൧10 1൦ ദ്ഗ്൩൦ 11൨ 0൧ 
1,/. 51൧ലി 2൩0 90 ൦ 90 ഉഠ 02 
1170 ൫൦ ലമഉടട വ് ൦ 010 1൦52- 
നബ. 130 ൧ ന്ധ്ടന്നമട 1 ൭5 ൭. 
൦൦൧ ന ടാലേല് നബ്ഗേ 10 
80 0൩൧൦ വ്വട. "795 11ന01 ൨൦ 11൨ 
൨ 1൨6 ൩൭൦ ട൦ഗ൦ ൪൫0൨ ഗേ്ഥഠഠോര് 
11൨൦ 51001൦0005 10 ഉ0 10 86ബി0ണ? 
7/5 1 ൩0 ൯൩൦18൨ ൨ ൨൪൦ 5197 യവ 
൦0 110൦ ബ്ടം ൩൦൩0൦0 11 ടണം ൧1900? 
വെ, 20 സട ൧൦ ലവ. 
83 ൦ 1201 00 ളക 7ടില്ധംര് 1൦ 

ഠഡ൦ ല്ലടനമട ടന ഡം ൩൫0 നല 
1954-൨൭ സലം ലിടം ടിക്ഇട 770൩ " 
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